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Keleivio” Didvyriai.
Ok, Tie Bolševikai!
Voldemaras ir “Tėvynai

niai.”
Knyga Apie Lenino Gy

venimą.
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j
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Vienas draugas iš Argenti
nos prisiuntė mums vieną kopi
ją “švyturio“ su sekama pasta
ba: “Tai padaras kunigiškų- 
konsulinių elementų ir pono Jo- 

į no Jokūbaičio, nes jie visi ben
drai darbuojasi. Nepamirškite, 
kad tam tikru laiku ‘Keleivis’ 
j j kėlė į padanges, o dabar Jo
kūbaitis vėl darbuojasi bendrai 
su kunigu ir konsulu.”

Visam svietui jau žinoma, 
kad menševikų didvyriai visuo
met yra didžiausi niekšai.

Keturi Jugoslavai
Nusmerkti Mirti

“Tėvynė” jau darosi perma- 
ža sutalpinimui visų bolševikų. 
Vitaitis nebemoka nė eilutės 
parašyti neaplojęs I 
Visur taip ir skamba: “bolše
vikai, bolševikai, ir dar bolše
vikai.”

Tas parodo, kad 
spėkos didelės. Fašistai ne
rimsta.

12 Kitų Nuteisti Ilgus Me 
tus Kalėti

TRIESTAS, Italija.— < 
jugoslavai, Cranceso Mąru- 
sic 24 m., Zvonimiro Milox 
26 m., Ferdinand Bidovec 
22 m., įr Luigi Valenci 3'2 
m., kaltinami už terorizmą, 
nuteisti mirtim Marusic 
kaltinamas kaipo vadas 
grupės ir kad jis su Valen-

komunistų. cį dalyvavo suokalbyj nude- 
bo!^’ ti Mussolini.

Atsimenate, kaip a'ugštai Vol
demarą kėlė “Vienybė” ir “Tė
vynė“. Atsimenate taip pat, • 
kad p. Gegužis, sugrįžęs iš Lie- 
t u vos, pasigyrė apie savo pasi
matymą su Voldemaru ir pava
dino jį tikrai “dideliu” vyru. 
Na, o dabar... dabar kiti py
ragai. Smetona nustūmė Vol
demarą nuo valstybės vairo. 
Dabar fašistus šeria ne be Vol- i 
demaras. Tai kam jį begar
binti?

Tai ve, “Tėvynėje” vienas 
“tėvynainis” šitaip užbaigia 
savo pasitiesi j imą Voldemaro 
bėdomis: “lėkė kaip sakalas, 
nutupė kaip vabalas.”

Sakoma, kad būdamas minis- 
teriu Voldemaras prisiplėšė 

’ daug litų.

Išviso buvo 
suareštuota 18, bet du visai 

bolševiku paleisti, 12 nuteisti ilgiems 
metams kalėti, per visus iš
eina į 140 metų, ir virš mi
nėti keturi nužudymui.

Italijos Fašistai 
Sušaudė 4 Asmenis

TRIESTAS, Italija.—Mu
solinio fašistiniai kareiviai 
sušaudė keturis asmenis. 
Visi keturi buvo surišti pa
statyti prieš kareivių pulką, 
kuris paleido šūvius ir nu
žudė nusmeigtuosius. Su
šaudytieji buvo nusmerkti 
mirti del pasikėsinimo ant 
iMussolinio gyvybės.

International Publishers iš
leido knygą draugės Leriinienės 
atsiminimų apie Leniną, 
ga anglų kalboj. įdomu 
tyti bruožus iš gyvenimo 
džiojo darbininkų klasės 
Leninas buvo “geležinis” 
gus. Kas tik kenkdavo jo dar
bui—sako d. 
tuojaus pamesdavo. Jis nepri

Kny- 
skai- 
to di- 
vado. 
žmo-

Valdžia Puola Ateivius 
Darbininkus
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40,000 CH1NŲ RAUDONARMIEČIŲ
APSUPO MIESTĄ ČANGŠĄ

Pranešimai New Yorko nešimus patvirtina. Ji pra- 
chinų spaudoj iš Shanghai neša, kad komunistų legio- 
rodo, jog chinų raudonoji ^ai is 40,000^ vyrų apsupę^ 
armija artinasi prie Chang- i 

Isha, Hunan provincijos sos-! 
tinęs, iš trijų pusių.

Associated Press praneši- ko.
mai iš Shanghai šiuos pra- armijos puolimo bile laiku

Changsha. Pačiame mieste 
yra tik 30,000 jo gynėjų., 

! Bandymas gauti pagelbosiš 
Nankingo valdžios nepavy- 

Laukiama raudonosios

Argentinos Prezidentas Irigoyen Rezigna
vo; Buenos Ayres Paskelbta Karo Stovis

BUENOS AIRES.— Pa-Į nacijos paskelbimo. Taip 
skelbus rezignaciją prezi- pat įvyko muštynės ties 
dento Hipolito Irigoyen, “La Prensa” opozicijos laik- 
įvyko daugelis susikirtimų' raščio namu, kuris užtaria 
gatvėse ir tuoj paskelbta į Amerikos imperializmą, 
karo stovis visame mieste. į Prezidentas Enrique V.

Irigoyen rezignacija ir [Martinez įvedė aštriausią . 
auganti klasių fermentaci-i cenzūrą ant visų išeinančių 
ja yra pasėka blogėjančio. žinių, K ..*

Argentinos politinis kri- 
zis atvaizduoja aštrias kla
sių kovas, siaučiančias visoj 
Pietų Amerikoj delei siau
čiančio didžiausio krizio> į 
kokį kada pergyveno Loty
niška Amerika.

ekonominio krizio ir kovos Į 
tarp Britanijos ir Ameri
kos imperialistų už 
tinos rinkas.

Riaušės kilo ant
Aires didžiosios
Avenida de Mayo, po rezig

Argen

Buenos 
gatvės,

SUDEGINTA 1,200 AUDROS UŽMUŠTŲJŲ;
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PORTLAND, Wash. — 
Puolimai ant ateivių darbi- 

Čion sua- 
reštuota keturi ateiviai dar- 

pažino tokio daikto, kaip^pri- bininkai už kovingą dalyva
vimą darbininkų judėjime. 
Jie laikomi kalėjime ir nie- 

Įko prie jų neprileidžia. Pla- 
Negerai draugai daro nieko j nuojama jų neišleisti po j 

neveikdami, bet taip jau blogai kaucija ir tuojaus išdepor- 
daro ir tie, ką apsiima daug, o 
tinkamai neatlieka. Tokių pas 
mus yra ne tik organizacijose, 
bet ir kitose įstaigose; turime 
ir prie laikraščių: apsiima jie | 
šitą ir tą padaryti. Kuomet 
prisieina: sumeta kur ranka, 
kur koja ir vėl skubi, 
griebdamiesi už ko kito.

Leninienė— jis įninku tęsiami.

pratimas, nuo kurio “negalima 
atsikratyti.”

Komunistą

NFJSDEGEINDIEC1Ų PASITARIMAI SU BRITAIS 
DELEI INDIJOS SAVIVALDOS

į 5,000 ir netekusių jokios J 
pavogęs f 30;000r Iš 10,000 .? ■; 
Santo Domingo esapčių bų- 
dinkų tik 400 išliko sveiki.

Gyventojai neturi maisto, 
drabužių neigi vaistų del 
sužeistųjų ir sergančiųjų.' 
Kaip ir visuomet daugiau
sia nukenčia vargingieji,’ 
biednieji gyventojai.

SANTO DOMINGO, g* 
Nusiautusis uraganas (vie- 
šūrnj per bdminicaii • Rės- 
publiką paliko savo baisias 
žymes. Iki šiol užmuštų su
rasta 1,200, kuriuos nebuvo 
kaip laidoti, tai sunešta į 
krūvą ir uždegti, kad sulai
kius nuo tų lavonų ligų ki
limą. Sužeistų apskaitoma

■

Tūkstančiai Bedarbių
Išmėtyta iš Namų

NEW YORK. — Žiemai 
artėjant milionams bedar
bių gręsia netekimas pasto
gių. Kapitalistinis teismas ' 
pripažįsta, kad namų savi
ninkas gali išmesti darbi
ninkų šeimynas į gatvę, da
vęs jiems penkių dienų pra
nešimą, kad jis tatai darys.

Chicagoj, kuomet išdavi
kiški Darbo Federacijos va
dai Fitzpatrick, Nockles ir 
kiti “šventė” darbo dieną ir 
reiškė pagyrimus Thompso- 
no valdžiai, tuo pačiu laiku 
2,237 darbininkų šeimynos 
buvo išmestbs į gatves su- 
lyg “Rendauninkų Teismo” 
ųuosprendžio.

Teisėjas S. H. Trude, ku
ris sėdi tame teisme,-pareiš
kė, jog bedarbiai yra bejė
giai, nes įstatymai užtaria 
namų savininkus. Jis pa
reiškė, jog apie 150 bedar
bių šeimynų kasdien išme
tami iš gyvenamų kamba
rių.

Rugsėjo mėnesyj įvyks 
237 bylos išmetimui darbi
ninkų šeimynų į gatves. 
Apskaitliuojama, kad per šį 
mėnesį apie 10,000 vyrų, 
moterų ir kūdikių gali ne
tekti jokios užvėjos.

Tokia padėtis yra visose 
Jungtinėse Valstijose. •

GRĄŽINA
BREMEN, Vokietija. — 

Tai pagaliaus Amerikos 
banditėlis, ‘ Jack Diamond, 
jau tapo galutinai išvytas 
iš Vokietijos. Apleido šitą 
prieplauką pereitą penkta
dienį. Išvyko New Yorkan.

POONA, India.— Mahat
ma Gandhi su savo pasekė
jais vedė derybas su Brita- 

! nijos atstovais delei Indijos 
atsiskyrimo nuo Britanijos. 
Jis nori, kad nacionalė In
dijos valdžia tiesioginiai 
atsakytų Indijos gyvento
jams, o ne Britanijai ir kad 
bile laiku galėtų visiškai 
pasiliuosuoti nuo Britanijos 
priežiūros. Bet Britanijos 
valdžia ant to nesutiko.

Satara distrikte, kuP ne
pasitenkinimas vis augo, 
įvyko susikirtimas vietinių 
gyventojų su policija. Du 
indai užmušti ir sužeista 
šeši policmanai. Susikirti
me dalyvavo keletas šimtų 
žmonių. Daugelis dalyvių 
areštuota.

Pasirodo, kad Gandhi 
šventosios taikos politika 
nieko gero neduoda Indijos 
žmonėms ir neduos.

MacDonaldo Kareiviai General Motors ir Lin- 
Šaudo Afganistaniečius coin Dirbtuvės Užsidaro

NEW YORK.—Darbo U- 
nijų Vienybės Lyga, kuri 
veda plačią kovą už Bedar
bių Ąpdraudos Bilių ir or
ganizuoja bedarbių tarybas, 
praneša, kad Detroite, kur 
ir taip didelė bedarbė siau
čia, General Motors kompa
nija uždarė vieną savo sky
rių ant mėnesio laiko. Lin
coln dirbtuvė užsidarys 
spalių mėnesyj. Ford River 
Rouge manoma uždaryti 
£ent ant šešių savaičių 
greitoj ateityj.

PEŠA VARAS.— Socialis
to MacDonaldo valdžios ka
reiviai šaudo afganistanie
čius, kurie buvo susekti da
lyvavime nesenai įvykusia
me sukilime. Kad sutaupy
ti paraką ir darbą, tai šau
doma iš kanuolių ant syk 
po kelis asmenis. Vieną die
ną (pereitą savaitę) buvo 
nusmerkta 23 asmenys su
šaudymui; rytmetį — visi 
buvo pakloti.

Keleiviai, keliaują po Ko- 
histano sritį, kur sukilimas 
įvyko, tvirtina, kad Britų 
valdžia šiandien ten stipres
nė, negu kada nors. Mat, 
iššaudė šimtus geriausių ko
votojų.

Norene, vedėjas imigraci- 
jos ofiso, grąsina išdepor- 
tuoti visus kovingus atei
vius darbininkus, kad tuo- 
mi užslopinus darbininkų 
judėjimą, kuris čion paki
lęs tarp tūkstančių bedar
bių ir biednų darbininkų.

Tarptautinis Darbininkų
Tai pa- Apsigynimas rūpinasi sua- 

vaizduojąs 1918 me-

bėga

Šių žodžių rašytojui teko pro
gos matyti naujas Sovietų Są
jungoj pagamintas judis 
“Storm Over Asia”, 
veikslas, 
tais mongolų ir kitų pavergtų 
tautų kovas prieš imperialistus 
už laisvę. Berods, šis judis 
yra dar geresnis ir tobulesnis 

kitus 
Jo 

Kiek-

daugeliu žvilgsnių • i už 
SSRS Jramintus! jūdžius. 
“plotas” ląbai įdomus, 
vienas, kuris turi progos, tepa
mato jį. šiuo tarpu rodomas 
Cameo Teatre, New Yorke.

reštuotų gelbėjimu ir ruo
šia didelę masinę demon
straciją, kad sumobilizavus 
darbininkus stoti j pagelbą 
šiems ir kitiems persekioja
miems darbininkams.

NEW YORK.— Naciona- 
lis Komitetas del Gynimo 
Ateivių Darbįnįnkų. šaukia 
distrikto konferenciją, ku
ri įvyks 21 d. rugsėjo, Man
hattan Lyceum, 66 E. 4th 

Visos darbininkiškos 
organizacijos New Yorko 

ivių ivniuo pianuo, ten iivijulu . . .
nieko baisaus palyginus su tuo,: ?Pie in^c^ turėtų pasiųsti j 
ką fašistai padarė: -pastarieji i šią konferenciją savo atsto- 
ne tik sudarė planus, bet ir 
įvykdė juos gyvenimam jie pra
dėjo aktualiai griauti Susivie
nijimą 16 ir 17 dd. birželio, š. 
m., Lietuviu Auditorijoj, Chi
cago j. Jie pradėjo Susivieniji
mą griauti su mušeikų ir poli
cijos pagelba.

“Tėvynė” skelbia “bolševikų 
planus sugriauti Susivieniji
mą.” žinoma, tai tik antgal- 
vis. Tokių planų ji nepaskel-! 
bia, nes neturi. Mes tiek pa- ’ gį. 
sakysim: jei bolševikai ir da
rytų tokius planus, tai nebūtų •11* 1 • J I

vus.
---------------- -----------------------

materialiu žvilgsniu: dienraš
čiui berods liko virš 600 dole
rių! žinoma, tai didžiausias 
ačiū tiem draugam, kurie su
maniai rengė ir jame dirbo; 
antras ačiū išpuola mūs cho
rams, atletams (programos da
lyviams) ir atsilankiusiems 
draugams ir draugėms.

Petraška.

I

DIEVAS NEPAISO POTE- STREIKIERIAI KAUJASI 
RIŲ, SAKO KUNIGAI 
CHICAGO, Ill.— Per pen

kis mėnesius neturėta lie- Ispanijoj siaučia generalis 
taus vidurvakarinėse vals- streikas ir jo dalyviai susi- 
tijose, tad įvairių religinių kirto su policija. Daug vy- 
sektų kunigai įsakė savo rų ir moterų sužeista. Strei- 
parapijonams melstis ir kas kilo po pranešimo, kad 

buvo areštuota komisija, at
stovaujanti streikuojančius 
geležies darbininkus San 
Sebastian, kuomet ji bandė 
matyti gubernatorių ir pri
duoti jam darbininkų reika
lavimus pakėlimui algų.

Streikieriai labai kovingi. 
Delei susikirtimo su polici
ja visos biznio įstaigos už
darytos ir paskelbta karo 
stovis Rentaria mieste.

Rentaria yra geležies iš- 
dirbystės miestas arti prie 
San Sebastian.

Susikirtimų įvyko ir ki
tuose miestuose, Orense ir 
Galicia.

Zaragosa streikuoja gat- 
vekarių motormanai ir kon
duktoriai ir pentoriai.

parapijonams melstis r 
prašyti dievo, kad duotų lie
taus. Po ilgų1 maldų pasi
rodo, kad dievas jų neklau
so. Dabar gi grupė kunigų 
po vadovyste H. E. Fosdick, 
pareiškė, jog neverta dau
giau melstis ir prašyti die
vo lietaus, vis vien jis 
beklausąs.

----------------------------- ..--4--------- -------

Prancūzai Lakūnai 
Laimėjo 25,000 Dol

ne

SU POLICIJA
RENTARIA, Ispanija. —

'Vėliausios Žinios Apie
Baisiąją Viesulą

VB|

v

Philadelphijoj piknikas šie
met, kaip sakyta, pavyko. Pa
vyko jis ne tik moraliu, bet ir

LOUISVILLE, Ky.—Cos- 
te ir Belonte, atlėkę iš 
Francijos į New.>YoTką, nu
lėkė iš New Yorko į Dalias,\ 
•Texas, be sustojimo. Už to
kią ilgą kelionę tik su vie
nu sustojimu jie laimėjo 
skirtus tam tikslui $25,000.

Paskiausios žinios iš San
to Domingo praneša, kad 
ten viešnioj bus žuvę dau
giau 2,000 žmonių. Iš 10,- 
000 budinkų, tik 400 išliko 
čieli. ‘

Virš 5,000 sužeista.
Palikusieji žmoneliai ken

čia sunkų vargą: stoka van
dens, stoka maisto.

Medžiaginių nuostolių pa
daryta uz kokią virš $20,- 
000,000.

Suimtas Falšyvų
Diplomų Išdirbėjus

MEXICO CITY.— Poliai- 
ja suėmė tūlą Luis G. Col- 
vana, vietinio banko darbi
ninką pirmiaus gyvenusį 
New Yorke. Manoma, jog 
su jo areštu bus užkirsta 
tolimesnis felšyvų diplomų 
išdirbinė j imas. Pas jį ras
ta falšyvų diplomų Colum- 
bijos universiteto, New 
Yorko valstijos regents eg- 
zaminacijų certifikatai ir 
kiti panašūs dokumentai.

BUDAPEŠTAS.— Prane
šimai sako, kad Vengri1- 
jos valdžia yra pasirengusi 
kraujuose paskandinti 
kiekvieną darbininkų pasi
judinimą prieš bedarbę ir 
reakciją. Kareiviai tam pa
ruošti.
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Senatorių Patyrimai Sovietuose
Pora mėnesių atgal senatoriai

Wheeler iš Jungtinių Valstijų atvykt) į Sovietu Sąjungą, 
kad patys tiesioginiai galėtų patirt,' kas ten dėdasi.

Išvažiuodami iš Amerikos, jie čia paliko tūkstančius 
ūžt arų'fabrikų ir dirbtuvių, ir mįlionus bedarbių; o at- 
’_J:avę į Raudonąją Respubliką, rado ten nė tiktai visus 1 -i 1‘LLi 1 F V i. 4/-m •

Paprastai mes ' žmogų pa
smerkiame, jeigu jis vienaip ar 
kitaip negali tinkamai susitvar
kyti, susivaldyti, vienokių ar 
kitokių turi blogų palinkimų. Į 
tokius žmones mes žiūrime su 
panieka ir jie visuomenėje ne
turi pasitikėjimo. Bet pradėjus 
arčiau į juos prisižiūrėti, su
randi, kad jie nelaimingi, verti 
pasigailėjimo.

Pažįstu keletą žmonių, kurie 
Menken, Barkley ir skaitosi “susipratę.” Jie šian

dien sueis su tavim, tu pradė
si kalbinti dėtis prie darbinin
kiško judėjimo, perstatys! jiems 
dalykų stovį ir. jie greitai pasi
duos tavo agitacijai, tau pri
tars ir net prisidės prie darbi
ninkiškos organizacijos. Bet 
kaip greit jie paklius kitokių tūkstančiai, 
pažiūrų žmogaus įtakon, kaip 
greit juos pradės kitos sriovės 
žmonės agituoti savo pusėn, 
taip greitai nusvirs jų pusėn. 
Kaip kurie tokius elementus va
dina veidmainiais. Teisybė, 
yra veidmainių, kurie taip el
giasi del kokių nors asmeninių 
išrokavimų, ypatingai biznieriai 
ir' profesionalai, bet didžiumoj

keli _
fabrikus^ kasykla# ir dirbtuves dirbant visais ‘garais; jie 
tai]) pat matė ir šimtus naujai statomų1 fabrikų.

Kiekvienas jų dabar 1 parsivežė Amerikon skirtingą 
nuomonę apie Sovietų'pėšekmingumą, negu pirma buvo 
įsikalbėję..

Senatorius Menkenas, galva Jungtinių Valstijų impe
rialistinės Apsisaugojimo Lygos, sugrįžęs, pareiškė: 
“Mes (amerikonai), nepripažindami Rusijos, tuomi lai
kome sukišę savo galvas į smėlį (kad nematytume fak
tų), Amerikos žmonės neturi jokio tikro supratimo, 
kas dedasi dabar Rusijoj. Niekas nei neįsivaizduoja, 
kokia plati vidujinė programa Rusijoj yra vykdoma gy- tokie žmonės nėra veidmainiai, 
venime.” 1. ’

Senatorius Barkley (iš Kentucky) sako: “Labai mąne 
nustebino dalykai, kuriuos aš ten mačiau. Reikia mums 
pasąliuosuot nuo prietarų, šioje kelionėje aš gavau in
formacijų, kurios suminkština visus mano pirmesnių# 
manymus apie Rusiją.”

gai negyvensiu.
čia atsiliepė mano draugas:
—Ar tave dar niekas heap

dr audė?
—Yra apdraudus viena mo

teris.
—Ar ji nesuteikia tau jokios 

pašelpos ?
—Kaip kada drabužius 

plauna, išsigerti duoda...
Dejuodamas išėjo laukan, 

lydėjęs akimis, pamislijau : tuo- 
jaus eis į smuklę, nes jau stik
liuką galės nusipirkti. Juk jis 
tikrai šiandien blaivas, nes de
juoja, .skundžiasi skausmais. 
Kuomet girtas niekad nesiskun
džia, nors pinigų ir prašo.

Dabartiniu laiku tokių yra 
Atsiranda žmonių,

kurie juos apdraudžia ir paskui 
nuodija.

iš-

jie yra silpnavaliai, negalinti 
susivaldyti. Tokie žmonės am
žinai būna keno nors įtakoj ir 
juos visuomet reikia laikyti 
stipresnių kontrolėje, jeigu no
rima palaikyti savo pusėje. Ir 
kaip greitai jie pasprunka išSenatoriusi gi Wheeler mato nepaprastą progą preky- tos kontroIgs> taip greitai atsi-

bai‘ su sparčiai pramoniniai kylančia Sovietų Sąjunga; 
sako: “Rusija yra didžiausia galima rinka pasaulyj ame
rikiniams tavorams ir mes esame tiktai krūvelė ‘soke- 
rių’ (kvailiukų), panaudojant gatvinį išsireiškimą, jeigu 
jų (Sovietų) nepripažįstame. Iš prekybos atžvilgio mes, 
tuo būdu, prarandame milionus dolerių.”

Tie trys Washingtono senatoriai, kaip kad patys pa
žymi, viską asmeniai tyrinėjo, be jokių varžymų bei ne
prašytų patarnavimų iš Sovietų vyriausybės pusės. Jie 
ypač kreipė domės į pramonės ir žemdirbystės mašinų 
ganįybą, ir greitai įsitikino, jog Sovietai, sulig Penkių 
Metų Kūrybos Plano, ne žingsniais žengia, bet dideliais 
šuoliais šoka pirmyn. Pirmučiausia jiems- praktiška 
mintis kilo tai apie galimą Amerikai naudą iš paplatin
tos! prekybos su Sovietais; 6‘ta prekyba pasidarytų pla
tesnė ir gyvesnė, jeigu Amerika pripažintų Sovietų val
džią ir užmėgstų oficiąliuš tyšnįs su'jaiš. Norš tiems 
senatoriams dolerio ženkte^stoVi prieš akis, nors visi 
jie išreiškia karčią neapykantą sovietinei tvarkai ir ko
mu iistams, kaipo tokiems, tačiaus nei vienas nebando 
užginčyti milžinišką progresą, kurį ta proletariato dik
tatūros šalis daro pramonėj, lauko ūky j ir bendrojoj 
kultūroj.

duria priešingoj pusėj. Tokių 
elementų atsiranda nemažai ir 
tarpe inteligentų.

Jis Pats Kaltas
Antra rūšis silpnavalių, tai 

alkoholikai. Nesenai užeina 
pas mane vienas vyras; rankoj 
laiko dešimtuką ir prašo dau
giau pinigų, kad galėtų Newar- 
ką, N. J., pasiekti. Jo išvaizda 
baisi, visas alkoholio suėstas. 
Jį jau negalima pažinti, kada 
girtas, kada “trezvas”. Įėjo 
stačiai dejuodamas, žinodamas 
jį, i prabilau:

—Petraį,! kas iš to, jeigųi aš 
tau ir duosiu, neš'tu gailius pi
nigus tuojaus pragersi.

-i—Nepragersiu, nes noriu į 
Newarka važiuoti pas N ir ten 
gal galėsiu šiokią tokią prie
glaudą gauti.

Naujas S. L. A. Fašistų Isteriškas Riksmas

Margumynai

Nepersenai tapo sulaikytas 
lietuvis farmeris J. Tribulskis 
už'pardavinėjimą Smetonos be 
valdžios leidimo. Už tą patį 
prasižengimą jis jau buvo 
baustas pirmiau, bet pirmesnė 
pasarga jam negelbėjo.

Krečiant jo vežimą su Sme
tona, rasta ir keli galionai 
“mūnšaino.” Dabar, apart kal
tinimo už Smetonos pardavinė
jimą, bus kaltinamas ir už 
“mūnšainą.”

Politinis Raportas Sovietu Sąjungos Koiri 
Partijos Centralinio Komiteto Partijos 

Šešioliktam Kongresui
(Draugo J. Stalino Prakalba, Pasakyta Birželio 27, W30) 

(Tąsa)
Leninas tikrai nužymėjo obalsį tautinės kultūros prie 

buržuazijos viešpatavimo, kaipo reakcinį obalsį. Ar tas 
galėjo būt.kitaip? Kas yra tautinė kultūra prie viešpa
tavimo tautinės buržuazijos? Ta kultūra, buržuazinė 
turiniu ir tautinė formoj, turi sau už tikslą nuodinti ma
ses nacionalizmo pagelba ir įsteigti tvirtesnį buržuazi
jos viešpatavimą. Kas yra tautinė kultūra prie proleta
riato diktatūros? Ta kultūra, socialistinė turiniu ir 
tautinė formoj, turi sau už tikslą šviesti mases internaci
onalizmo dvasioj ir tvirčiau įsteigti proletariato diktatū
rą. Kaip tos pamatiniai skirtingos kryptys gali būt 
suvienytos be peržengimo marksizmo? Ar gi neaišku, 
kad Leninas, kuomet kovojo prieš obalsį tautinės kultū
ros prie buržuazijos režimo, taikė smūgius prieš buržua
zinį turinį, o ne prieš tautinę formą? Būtų kvaila ma
nyti, kad Leninas rokavo socialistinę kultūrą esančią be 
jokio tautinio faktorio, be šios ar tos tautinės formos. 
“Federacijos” nariai per tūlą laiką primetė tą nesąmonę 
Leninui. Tačiaus labai gerai žinomas faktas, kad Le
ninas smarkiai protestavo savo raštuose prieš šį šmeižtą 
ir atsiskyrė nuo tos nesąmonės. Ar tai galimas daiktas, 
kad mūsų oportunistai eis “federacijos’’ žingsniais?

Po tos visos kalbos, kas gi beliko iš mūsų oportunistų 
argumentų? Niekas daugiau, kaip tik monelninkavimas 
internacionalizmo vėliava ir šmeižimas Lenino.

Tie, kurie krypsta linkui didžiarusių šovinizmo, didžiai 
klysta, kuomet jie mano, kad socializmo būdavo j imo pe
riodas Sovietų Sąjungoj yra periodas puvimo ir naikini
mo tautinių kultūrų. Tikrenybėj yra kaip tik priešingai. 
Tikrenybėj proletarinės diktatūros ir socializmo budavo- 
jimo periodas Sovietų Sąjungoj yra periodas, kuriame 
tautinė kultūra — socialistinė turiniu ir tautinė formoj 
—žydi. Sekėjai to nukrypimo aiškiai nesupranta, kad 
tautinei kultūrai lemta vystytis su nauja spėka su įvedi
mu ir įsteigimu abelno verstino mokinimo prigimtoj kal
boj. Jie nesupranta, kad atsilikusios tautos gali būt iš
judintos imti dalyvumą budavojime socialistinės kūrybos 
tik, su pagelba vystymo jų tautinės kultūros. Jie nesu
pranta, kad Lenino politikos pamatas randasi kaip tik 
pagelboj ir paramoj, teikiamoj Sovietų Sąjungos žmo
nėms’ vystyme jų tautinės kultūros.

Gali atrodyti nuostabu, kad mes, kurie tikime į sujun
gimą tautinių kultūrų į vienokeriopą kultūrą formoj ir 
.turiniu ir viena bendra kalba, tuo pačiu laiku skelbiame 
augščiausią išsivystymą tautinių kultūrą > dabartiniu; jai-( 
ku, laike peribdo proletarinės diktatūros, Bet nieko ta
me stebėtino. Tautinėms kultūroms turi būt suteikta 
proga vystytis ir žengti pirmyn, parodyti savo spėkas, 
kad pirma sudaryti sąlygas suvienijimui į vienokeriopą 
kultūrą su viena bendra kalba. Kad tos kultūros, tau
tinės formoj ir socialistinės turiniu, galėtų būt pilniau
sia išvystytos prie sąlygų, kurias suteikia proletarinė 
diktatūra vienoj šaly, prie to laipsnio, kad jas būtų gali
ma sujungti į vieną socialistinę (formoj ir turiniu) kultū
rą su viena bendra kalba po proletariato pergalės visam 
pasauly ir po socializmo įsteigimo žmonių gyvenimov bū
duose, tai kaip tik čia mes surandame dialektiką (tar
mę) ’ leninistinės metodos rišimui nacionalės kultūros 
klausimo.

Gali būt sakoma, kad tokis klausimo supratimas yra 
Bet argi mes neturime tokį pat “prieš- 

giningumą” valstybės klausime? Mes pritariam išnaikini
mui valstybės. Tuo pačiu sykiu mes toliaus drūtiname 
proletariato diktatūrą, kuri yra tvirčiausia ir galingiau
sia valstybės galia, kokia kada nors gyvavo. Augščiau- 
sias išvystymas valstybės galios prirengimui sąlygų del 
išnykimo valstybės galios/ tai yra marksistinė formula. 
Tai yra priešgininga? Taip, ištikrųjų, yra priešginin
ga. Bet tas priešginingumas turi savo pamatą tikraja
me gyvenime, ir yra tikras atspindis marksistines dialek
tikos.

Arba imkime metodą rišimui klausimo tautų apsi
sprendimo teisių, įskaitant atsiskyrimą. Leninas dažnai 
sumažindavo tautinio apsisprendimo tezę į paprastą for
mula: “Atsiskyrimas delei suvienijimo interesų.” Svars
tykite šitai: Atsiskyrimas del sujungimo. Skamba kaip 
koks paradoksas (dalykas priešingas abęlpaį priimtam, 
supratimui). Ęet.tą “priešgininga” formula atspindi gy
vąją tiesą martsiSciAės dogikos, kuri suteikia. galimybę 
bolševikams įsiveržti į neprieinamiausias tvirtoves tauti
nio klausimo teritorijoj. •

Tą patį reikia pasakyti apie nacionalės kultūros for- 
mulą: Augščiausias išvystymas tautinių kultūrų (ir kal
bų) proletariato diktatūros periode vienoj šaly su tikslu 
prirengti sąlygas jų išnykimui ir suvienijimui į vieną 
vienokeriopą socialistinę kultūrą (su bendra kalba) pe
riode pergalingo socializmo visam pasauly.

Tie, kurie nepajėgia suprasti to ypatingumo ir “prieš- 
giningumo” mūsų perėjimo periode, tų dialektikų istori
nio proceso, yra prapuolę kaipo marksistai.

Tai yra mūsų oportunistų nelaimė, kad jie nesupranta 
marksistinės dialektikos ir nenori jos suprasti.

Tai tokis yra dalykas, kas liečia nukrypimą linkui di
džiarusių šovinizmo.

Nesunku suprasti, kad tas nukrypimas atspindi pa
stangas nykstančioš klasės buvusios viešpataujančius di
džiarusių tautos, kad atgauti savo prarastas privilegijas.

Tuo, būdu didžiarusių šovinizmo pavojus yra vyriau
sias pavojus, gręsiantis Partijai tautiniu klausimu.

(Tąsa bus)

Kada bus balsavimo diena 
(lapkričio mėn.), tai šio mies
to gyventojai balsuos klausi
mą : ar palaikyti vasaros metu 
dienos šviesosz taupymą (day 
light saving) ? Delei šio da
lyko šiemet turėta daug nepa
rankumų, nes . miesto taryba 
buvo priėmus dienos šviesos 
taupymą, o Endicott-Johnson 
dirbtuvėse laikytas “stand
ard” laikas.

Jūs Bijote Manęs
Nuvažiavau į Conn, valstiją 

piknikai!. Kolonija nedidelė, 
žmonių, vietinių^ susirinko vi- [ 
dutiniai. Bet ir čia alkoholikų j 
netrūksta. Viena pusamžė mo-1 
torelė vaikštinėja svyruodama 
ir prie kiekvieno vyriškio kim
ba. Kuomet nuo jos vyriškis 
pasitraukia, tuomet jį pradeda 
šlykščiais žodžiais plūsti, priė
jus arčiau net ir koja bando, 
spirti. Apėjus visus, prieina 
prie vieno, taip pat girto, vy
riškio, susikabina ir pradeda (( 
tampytis. A" v™ I ’
vienas, tas vyriškis? 
atsako, kad 
alkoholikai, 
ti.

Mudu su 
ant žolės ir 
Tuojaus vienas girtutėlis ateina 
su buteliu degtinės, atsisėda 
greta mudviejų, pripila stikliu
ką ir siūlo draugui. Pastarasis 
atsisako. Tuomet kiša man; aš 
tą patį padarau. Nepatenkintas 
išgeria pats. Tuojaus pradeda 
mudviem išmetinėti.

—Tai, vadinasi, prisipyliau 
savo nesveikatai, save nuodin- 
ti? Mat, jūs organizuoti, o aš 
neorganizuotas, jūs manęs bi
jote. Bet juk ir aš darbinin
kas ir mane kapitalistai išnau
doja ir aš turiu dirbtuvėje sun
kiai dirbti. Aš irgi norėčiau 
kovoti už geresnes darbo sąly-

ir pradeda 
Aš klausiu, kas per 

Vietiniai 
jos brolis. Abudu 
abudu reikia gydy-

draugu atsisėdome Į 
pradėjome kalbėtis.

Šiemet apie mūs miestą pa
daryta daug “golfo” žaislavie- 
čių. “Golfo” žaidimu ir dar
bininkai susidomėjo. Kunigai 
jau kelia protestus, kad dar
bininkai šventadieniais aplei
džia bažnyčias ir eina “golfo” 
žaisti. Jie jau prašo miesto 
majoro uždrausti šį žaislą 
šventadieniais.

Darbininkai susidomėjo 
o darbdaviai pradėjo 

mažinti darbininkų mokestį už 
darbą. Tai vienoj, tai kitoj 
dirbtuvėj, jau girdėt, bando
ma įvesti mažesnis atlygini
mas. Nejaugi darbininkai ir 

(amžius tylės?

i d.
smarki

rugsėjo čionai perėjo 
audra; pridarė daug 

nuostolių, išlaužė daug me
džių, stulpų, apardė namų. 
Tai buvo audra, kokios nebūta 
per pastaruosius 25 metus.

S.L.A. narių grupės, einan
čios su naująja Pild. Taryba, 
susirinkimas 2 d. rugsėjo-tu
rėjo įvykti liet, svetainėje,,bet 
audros laiku priėjus svetainės 
sklepan nemaža vandens, sūr 
sirinkimą prisiėjo laikyti A.L. 
P. Kliube. Narių susirinkime 
dalyvavo nemažai. Komitetas 
pranešė, jog šios grupės narių 
skaitlius žymiai didinasi. Kuo
met Pild. Taryba atsidarys 
raštinę ir aprūpins kuopas 
reikmenimis, tada, numatoma, 
pereis į šią grupę dar dau
giau narių.

Viską Girdėjęs.

j —Sakai nepragersi, bet tu ir gas.
| dabar girtas.
; —Aš ne girtas, bet išalkęs ir 
nuo bado svyruoju. Jau kelios 
dienos nevalgęs. Miegu kur 
nors “lobese”, kojų negaliu pa
vilkti, ištinę, baisiai skauda. 
Niekur darbo negaliu gauti. Aššistai ir socialfašistai Chi-

cagos seime privedė SLA Įdirbčiau kad ir už dolerį į die- 
organizaciją prie skilimo, ir 
pažangieji SLA nariai yra 
priversti kovoti prieš reak
cionierius visokiais būdais: 
organizaciniai, teismiškai ir 
tt. Juk SLA nariai darbi
ninkai negali be jokios ko
vos pasitraukti iš Susivieni
jimo ir nusilenkti prieš fa
šistinius gaivalus.

Fašistai šaukia, būk tas 
laiškas “išduoda visus bol
ševikų planus Susivienijimo 
skaldymui.” Bet juk vi
siems žinoma, kad Susivie
nijimo skaldytojai yra fa-

SLA fašistiniai uzurpato
riai vėl pradėjo kelti naują 
isterišką riksmą prieš bol
ševikus ir kitus pažangiuo
sius "SLA narius darbinin
kus.

Fašistas Vitaitis “Tėvy
nės”-No. 36 išspausdino d. 
M. Bacevičiaus laišką, rašy
tą tūlam asmeniui sąryšy 
su padėtim SLA organiza
cijoj ir isteriškai šaukia di
deliu antgalviu: “Bolševikų 
plaiįai sugriauti Susivieniji
mą.]’ Ir toliaus sako: “Šis 
laiškas yra labai Svarbus, 
nes ‘išduoda visus bolševikų 
plai us Susivienijimo skal
dymui, siekiant net visiško I šistai ir socialfašistai, Ge- 
Susivienijimo sugriovimo Įgužis, Grigaitis, Vitaitis, 
su teismų pagelba.” įBagočiUš’ |r į>iti .reakeionįe-

F’ašistai, kad sudemorali-jriai. Jūkį faJėkam nėra pa- 
zuoti SįĄ narius, kurie re-(slaptis, j Susi vienijimas
mia pažangiųjų kovą prieš! skaldomas. Ar ne fašistai 
fašistus ' ir socialfašistus; ir ■’ 
bando kvailai blofinti apie skaldyti Susivienijimą. .Chi- 
tani ’ laiške ‘įduodamas” cagoj; Lietuvių Auditorijoj, 
“bolševikų slaptybes,” bol-‘ 
sevikų “slaptas planus” 
“skaldymui Susivienijimo.”

Bet tikrenybėje tame laiš
ke ' nėra jokių bolševikii 
“slaptybių”. Laiškas pri- 
vatihio turinio ir jame pa
prastai kalbama apie pade- perkalbėti narius, ;kad jie 
tį $LA organizacijoj, kas i nepasiduotų fašistinei agi-1 
visiėms SLA nariams žino- tacijai, kad stengtųsi mo- 
ma.: ikestis palaikyti kuopose iki

Laiške kalbama apie pa-(dalykai pakryps vienoj ar 
žangiijjų tarimąsi su advo- kitoj pusėj. Ddlykai ilgai 
kat^is del vedimo bylų prieš nesitęs ir todėl pavojaus na* 
fašistinius ■ uzurpatorius, riams nesiranda. B*e to, ži:

■socialfašistai’' pradėjo

ną. ' Nusipirkčiau pieno, duonos 
ir galėčiau gyventi.

Aš lyg susigėdau užsipulda- 
mas ant jo, kad jis ir dabar 
girtas, sykiu ir pagailo, nes jis, 
užbaigęs kalbą, pradėjo balsiai 
dejuoti, vaitoti. Todėl, neva pa
teisinimui savo užpuolimo, tę
siau toliau.

—Bet kas kaltas? Juk tu pa
vienis žmogus. Esi amatnin- 
kas, turėjai darbą ir per gir
tuokliavimą negalėjai dirbti. 
Kaip gi kiti žmonės ir dar su 
šeimynomis gyvena?

—Aš pats kaltas, 
kojos sutinę, labai skauda, visi 
kaulai gelia, negaliu gauti vie
tos, tai kaip išgeriu stikliuką, 
kitą, tuomet skausmų nejaučiu...

Ir vėl pradėjo dejuoti ir kar
toti, kad jau geriau būtų nu- j 
mirti, negu gyventi.

Daviau keletą centų ir pata
riau nueiti pas kitus darbinin
kus paprašyti. Paėmęs pinigus 
sudejavo ir prabilo.

—Kad nors geras žmogus 
mane apdraustų, nes vistiek ii-

Bet žinai,

tį $LĄ organizacijoj

fašistiniu# •

pasisamdę gengštėrius ir*---------------------------------—
policiją sumušti ir išmesti i-* - -
cn- AVe^n^S4- Pažangiuosius įr -e -au pra(py0 skaldymą
SLA delegatus? t ' v\ x i iii Jie užkrovėApart kitų dajykų Bace
vičius savo laiške sako:

“Jūsų, draugai, pareiga
;kad jie

gegužiniais nesugyvensime

ant mūsų ir 
mes turėsime jį priimti kad 
ir kaip nenorėtume.”

Tas laiškas fašistams ir 
' socialf ašistams nei kiek ne- 
pataranaus mulkinimui S. 
L.A. narių darbininki}, būk 
bolševikai “drasko” Susivie
nijimą. Visiems SLA na
riams žinoma, kad Susivie
nijimo ardytojais yra fašis- 

-|riokit, kad vienoj vietoj su tai ir socialfašistai.

Mano draugas atsiliepė:
—Mes tavęs nebijome. Tik 

j tu paliauk gerti, čia yra A.L.D. 
L.D. kuopa, ateik prie jos pri
sirašyti ir tuomet bendrai ga
lėsime dirbti.

—Man niekas nepraneša, ka
da kuopos būna susirinkimai. O 
apie paliovimą gerti, tai mane 
apšaukė “bomu”, tuomet dar la
biau' pradėjau gerti, kad tokiu 
ir pasidarius.

Pradėjau aiškinti, kad gėri
mas kenkia sveikatai, kad jis 

kad reikia 
Jis man at-

BALTIMORE, MD.

Komunistų Partija ir Trade ; “priešginingas”.
Union Unity Lyga surengė pir
mą dieną rugsėjo bedarbių 
demonstraciją ant gatvių kam
po Liberty ir Baltimore. Kal
bėjo šeši kalbėtojai, atstovau
dami įvairias industrijų šakas. 
Demonstrantų buvo vidutiniai, 
—turėjo būti daugiau, nes tą 
dieną mažai kas dirbo. Į de
monstracijos vietą policija pri
sistatė pirmą valandą po pie
tų ir laukė susirenkant demon
strantų, nors prakalbos prasi
dėjo tiktai trečią valandą. Rei
kia pažymėti, kad karo vete
ranai įvairiausiais būdais ban
dė pakenkti demonstracijai: 
vieni automobiliais aplinkui 
važinėdafni triūbijo, kiti* atsi
nešę būbnus daužė, kad dar
bininkai negirdėti) kalbėtojų; 
treti girti slankiojo tarpe de
monstrantų ir jieškojo prieka
bių išprovbkavimui muštynių; 
jau net pati policija kai bu
riuos girtus surankiojo ir nu
gabeno tolyn (mat, jų čia^tuo 
laiku tęsėsi suvažiavimas Lord 
viešbutyje), tai apsėsti patrio- 

tie vaikio 'Lzmo, nežinojo ką darą. Li- 
Sovietinėj Sąjungoj da-!^ Priimtos rezoliucijos, rei- 

.kalaujancios bedarbiams ap- 
draudos. žymėtina, kad lietu
vių darbininkų mažai dalyva
vo demonstracijoj, tai yra la
bai peiktinas dalykas. Juk 
Baltimorės kriaučiai daugiau
sia kenčia nuo' bedarbės, vie
nok nesirūpina kovoti už page
rinimą savo būvio. Supras
kite, draugai darbininkai, kad 
be kovos nieko nelaimgsihie,* 
todėl privalome kovoti visi 
bendrai, kaip klasė.

Lietuviškas Skaptukas.

tas sveikatai
Šis sirgi-

rytoj turės sirgti, 
susivaldyti ir tt. 
sakė:

—Aš žinau, kad 
kenkia. Ir aš sergu,
ma.s man neišvengiamas, kaipo 
moteriškei, tik skirtumas tame, 
kad moteriškė serga sykį į mė
nesį, o aš po kiekvieno nedėldie- 
nio.

Pasakęs šiuos žodžius, prasi
šalino nuo mūsų.

Mudu su draugu nusistebėjo
me, kad jis girtutėlis, jau ko
jos atsisako tarnauti, bet kalbo
je dar turi sensą.

Tai silpnavaliai, tai • savotiš
ki ligoniai, kuriuos negalima 
smerkti. Juos reikia gydyti. 
Bet ar prie dabartinės kapitalis
tinės tvarkos rūpinasi kas nors 
tokiais nelaimingaisiafš? Nie
kas. Ir jų skaičius auga. Silp
nesnių nervų alkoholikai atsidu
ria beprotnamiuose, kiti nuva
žiuoja be laiko į kapus, o kurių į 
organizmas stiprus 
j as i. 
bar tokius nelaiminguosius gy
do, juos pastato į tokias aplin
kybes, kad jie negalėtų pasiger
ti, juos prižiūri ir didelę didžiu
mą išgelbsti. Pas mus, Jungti
nėse Valstijose,'kaip 'tik atbu
lai, net ir blaivybę įvedė, kad 
lengvatikiai labiau galėtų nuo- 
dintis.

Supuvusi kapitalistinė tvarka 
pūdo ir visuomenę, ypatingai 
silpnesnės valios darbininkus.

Švenčionis  kis.
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ĮDOMUMAI

Nuogalių Kultas

DR. A. PETRIKĄ

B.
lektyviais ūkiais. S.

Ir

Mėnesiniame žurnale. 
Medical Critic and Guide’ 
s. m. rugpjūčio mėnesį, 
William J. Robinson, paskilbęs 
New Yorko seksologas (lyties

The
už |

D r.

Puslapis Trečias
.-r r___  I ............. ■ ■*■-

tą. Taip ir reikia. Visi at
siminkim 14 d. rugsėjo ir prf- 
minkim kitiems, o kiti kitiems

Rengimo Komisij’a.

į į stambius kolektyvius ūkius 
|—raunama iš sodžiaus paskui- 

Dar beveik naujas ir labai tines kapitalizmo šaknys,—ne- 
koperacijos uždavi- išvengiamai prisieina pergy-

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 

“LAISVĘ” ELIZABETH, N. J 

Figens, 221 Second St. 

Mickus, 278 Second St. 

pas Singerj.

terį? Suvytęs, sužliugęs kūnas 
tikrai jau ne estetiškas reginys. 
Nutysęs ar išsipūtęs pilvas, 
kaip pelu; maišas, ypatingai ne
daro garbės nei vyrui nei mo
teriai.

Didelė žmonių didžiuma turi 
negražius kūnus. Vos maža da- 

| lėlė, bile lyties, galėtu; be gėdos 
parodyti 
Drapanos t * vr 1 gražumą, 

' gražumą.

savo kūnus viešai.
pakavoja ne kūno 

bet pridengia jo ne-
Sakysim, pusėtinai 

ištižusi dama, suvaržyta-suram- 
statyta, apvilkta šilkais, pada- Į 
bintą auksu ir deimantais, nu- j

i

ir šlapumo organų specialistas) j(b|žyk| veidu—atrodo gana gra- 
rašo apie savo prietikius is ke
lionės po Europos kontinentą 
Anm keliones-vandravemes įžy

; ži. Gi nuogą ją pastačius regi- 
i nys būtų labai prastas, atrody- 

... ., j tu, kaip drobyna. To delei, nuo-
ld0mU I g-Uiy kultas negalės labai pra-1 

..... .................... pergy-1 sjp|atinti, nes nedidelė žmonių 
ne tik į (|a|įs f{rjs įstatyti savo netobui-

!lu:s kūnus viešai. Pernai vasa- 
rą moterys buvo pradėję New 
Yorke vaikščioti be kojinių 
(pančiakų). šiemet jau tik 
mažas mergaites pamatysi be- 

i sportaujant nuogom kojom. 
I Paaugesnės moterys greit pa- 

humanistas, ųacĮ ta paĮį blauzda, ap
traukta gražia šilko kojine, 
Į daug estetiškiau atrodo, negu 
[nuoga. Jei kas turi lygią švel
nią odą, tai dar pusė bėdos:

1 kitaip tokia nuoga blauzda 1
• rai nepatraukianti. Vyrų ma- 

visu; rašytojų Ida vaikščioti vienplaukiam va- 
menkiausiais I saros karščių laiku, pusėtinai

i ir'.

pasiskaityti, nes iš tokių 
4untų įspudžių sužinai 
apie padėtį aprašomos 
bet ir apie reakciją-įtaką, kokią ! 
ta padėtis padarė. autorini. O 
Dr. Robinsonas yra ne visai 
menka persona, nes be to, kad 
jisai parašė daug knygų savo 
specialybės srityj, jisai yra ir 
šiaip gana žymus J 
ir stambus liberalas (apie ver- j 
tę jo politinių nuomonių čia ne
kalbu). Bent dvi jo knygos, J. 
Barkaus pastangomis, išversta 
lietuvių kalbon.

Dr. Robinsono įspūdžiai pra
sideda, kaip ir 
įspūdžiai, pačiais i ...................     f
kasdieninės rutinos aprašymais :'nUsistovėjo : tai yra sveika 
ką valgė, ką gėrė, kada gulė, |gražu. Bet tai netinka plikiam: 
kada kėlūs, su kuo kalbėjo ir tt.
žinoma, tokie grynai asmeniniai įsėdėti 

4oen kniekiai niekam neįdomūs.
Betgi pažarsčius kiek tuos 

Ihien kniekius, galima rasti tai 
šen, tai ten ir brandesnį vieną 
kitą grūdą. Pav., jo aprašy
mas Tarptautinės Higienos Pa
rodos Dresdeno mieste, kur Ru
sijos valdžia turėjo didžiausią 
visų pavilioną, vertas ' skaity
mo. Taip pat neblogas ir jo 
aprašymas dabartinės padėties 
didesniųjų Vokietijos ir Pran
cūzijos miestų. Bet šiuo atveju

Koperacija ir Jos Uždaviniai Sovietij 
Sąjungoje

Dabar rekonstrukcijos me- dirba ir išlaiko bendrą fron
tu, kuomet. visos jėgos deda
ma gamybos priemonių gami- 
n i m ui—d a u gi a u pagam i na m a 

[gaminimui, negu vartojimui, [ 
kuomet eina perorganizavimas i i tt* v. r c v • r 
[smulkaus pavienio žemės ūkio. UZHlUStHS, 5 dUZClStlSSRS vartotojų koperacija nustatytąja klasine linija, vi- 

iki šiam laikui suverbavo 40 mi- siškai išsižadėti “nepmaninių” 
lionų narių—pajininkų ir turi !įpročių, tiksliai skirstyti tarp 
paėmus į savo rankas 99 nuoš. vartotojų produktus, 
vartojamųjų produktų prekybos 
didmenomis ir 89 nuoš. ^mulke- svarbus

Ir šis milžiniškas, žmo- nys—tai stiprinti ryšius su ko-'venti kai kurių prekių ir pro- 
Čia dalykai dūktų krizis. Čia koperacija 

, kad iš ypač privalo suvaidinti svarbų 
vienas vaidmenį, kad šie pergyvena- 

nepakliūtų mieji sunkumai būtų kuoma- 
rinkon ir kad kolek 

priversta:

nomis.
nijos istorijoj niekuomet negir-

| dėtas darbas padaryta laike 10 reikia taip sutvarkyti, 
'metų—tai sulyginamai laikotar- kolektyvio ūkio nei 
pis mažas. Dėlto ir negalima gramas 
stebėtis, kad mūsų koperacija “liuoson 
šiandien dar negali pasigirti įtyvistas nebūtų

j dideliais tobulumais, pavyzdin- “liuosoj” rinkoj nei vienos sa- 
'ga organizacija savo darbo ir vo kapeikos išleisti.
apskritai patenkinamu aprūpi-1 visi kolektyviai ūkiai turi da. 
nimu darbininku; ir darbo vals-!lyvauti koperacijos 
tiečiu; masių. Bet šitas nereiš-|me. 

jkia, kad mūsų koperacija vi-' 
suomet negalės patenkinti g,y-j 

jvenimo reikalavimų. Juk žino
me, kad prašalinimui blogų 
gyvenimo apsireiškimų pas 
mus labai tikslingai vystosi sa
vikritika. I

Pabaigoj liepos Maskvoje įvy
ko koperacijos darbininkų su
važiavimas, kuris begvildenda- 

tik-imns koperacijos gyvenimą iškė
lė visą eilę jos darbo trūkumu; 
socialistinėj statyboj ir surado i

pro d, u k t u;

Del to įu

■ žiausia jaučiami. Tarp kita 
[ko koperacija privalo maksi- 
Imum išplėsti daržovių augini- 
Imą, pieninių farmų steigimą ir 
kiaulių auginimo punktus.

—“R. Artojas.

IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininke, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

A.LD.LD. Pirmo Apskričio k"°')os. p
* n >•«) n n c i rvn i

New York, N. .Y<

Musų reko- i 
menduotojai— , 

virš 400 
Brooklyno ' 

daktarų, ku
riems mes 

a k is egzatni* 
navom, taipgi 
jų Šeimynoms 
ir pacijentanu

j Shanghai.— Chiang Kai- 
sheko valdžia giriasi,, kad 

i ji atmušus komunistų ka
riuomenę nuo Changshos. 
10,000 raudonarmiečių žuvę 

1 mūšiuose.

MADRID, Ispanija.—Rug-[ 
sėjo 4 d. įvyko susikirtimas : 
tarpe policijos ir streikie- 
rių. Policija nužudė vieną j 
darbininką, o penkius -sun
kiai sužeidė.

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

PHONE 
Stagg 8342

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj.

įrašomos rašyti mums 
pranešimus apie savo darbuo
tes pasekmes, pažymint kas ir 
kiek naujų narių jūsų kuopai 

Jau i u na ir t. t.
Darbą Pradėkim Jau Dabar!

J

AT tat TA A -X. •’ at- ' š,s (rugsėjo) mėnuo, tai pa~
ALDLD Agitacijos Menuo įskutinis menuo prieš Agitaci- 

piasideda su piima diena spa-jj()S Menesį. Laiko mažai. To
lių. Šiemet ALDLD Pirmasis į f|eĮ vjsas prisirengimo darbas 
Apskritis turėtų daugiau Pa-|turi būt atliktas dabar! šio 
didėti naujui nariui skaičiumi, !mėnesio susirinkimuose kuopos 
o kad tai atsiekus, būtinai yi- privalo-apkalbėti vajaus reika- 
sos apskričio kuopos ir nariai ijus p. pradėti plačia kampa- 
privalome stot darban. _ jnija. Privalom stotf į šį di-

Kad šis Agitacijos Menuo jdžiulio darbo sūkurį visi kuo- 
išnaudojus mūsų i pu nariai ir valdybos!

Pirmo Apsk-, ALDLD Pirmo Apskričio 
Veikiantysis Komitetas [Agitacinė Komisija :

K. Matukaitis,

Kuopoms ir Nariams
I priemones tuos trūkumus paša-in-_ ... .. „ , Įi;n1l* j Musų Didžioji Darbymete

Čia Pat!

NEPADALINAMA ATSAKOMYBE i
Mes ištiriame akis. Išrašome receptus. Suplanuojame, padirbame ir 
pritaikome akinius, kada jie reikalingi. DVIGUBAS PATARNAVI
MAS UŽ VIENĄ mokestį:

Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mes daugiausia remia
mės visuose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai yra 
ant ištyrimų sulig šešėlių).

JŪS ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS 
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

Suvažiavimas konstatavo: kad 
aparatas nevisuo- Draugės ir Draugai: 
savo uždaviniams, 
yra prisišliejusio 

statybai ir darbi- 
žalingo elemento; 

labai dažnai

• Įjie ir stuboj norėtų su kepure koperacijos 
1 met atsako 
! kad nemaža 
[ socialistinei 
įninku klasei 
kad koperacijoj 
neigiama savikritika ir perdaug 
pasitikima savimi; kad kopera
cija pirkliauja ne tikslu paten
kinimo pirkėjo, bet balanso ak
tyvo pakėlimui; kad iš koperaci- sėkmingiau

, su-1 Draugijos labui, 
Bal de Quatzart’b I Iyginam^i, ir kop. aparatai dar ričio

Vokiečių kultistų 'nuogumas j 
i nėra seksualinis, jisai neigia 
• lytį. Kas kita su prancūzui 
[nuogumui: jie akcentuoja lytį, 
[ kelią gašlumą. Pav., birželio 
i 21 d. naktį tikrai pasiunta da- 
I lis Paryžiaus ir kitų Prancūzi- 
I jos didesnių miestui. Tą naktį 
[jie kelia tikras nuogų vyrų ir 
'moterų; revijas, • — ■ j •
j vadinamą 
’čia tai vulgarizmo orgijos.

, . - Berlynas esąs dabar palai-
as turiu pasiskyręs definityvę ‘džiausiąs i 
temą, viršui išreikšta antrašte, | _
kurios pasistengsiu kiek galint 
ai čiau laikytis. ^Qdavo

Vokietijoj nuogalių judėji- (vjsokios gašlumui kelti atviru-1 
mąs pasireiškė tuoj po pasauli- dabar tai galima rasti tik- j 

[tai Berlyne. Tos atvirutės Pa-[ 
ryžiuj pardavojamos tik slap-, 
tai, kaip Amerikoj degtinė. Tuo : 
“laisvumu” Berlynas nori pa- [ 
traukti pasaulio turistų-turčių i 
akį. Nors prostitucija oficia
liai Berlyne “panaikinta”, bet 
prostitučių esą dabar daugiau, 
negu kada nors pirmiau, nes 
bedarbė stumia į prostitučių ei
les daugelį ir dorų merginų.

| Gatvėmis esą negalima nei 
?s“ i žingsnio žengti, kad neprisika-

• vie" I bintų bent kelios merginos, siū
lančios save. Restauracijos, 

vietoj ' ypat ingai geresnės rūšies, kaip, 
pav., “Femina” ir “Casanova”, 
esą kimštinai prigrūstos prosti
tučių. Ypatingai užėjus į jas 
amerikiečiui jos sujuda. Jos 
žino, kad amerikiečiai turistai 
yrA visų turtingiausi ir nesigai-

OPTOMETRAI 
394-398 Broadway 331-335 Division Avenue

BROOKLYN, N. Y.

5 nuogų vyi u; n i z 1 1
, minėdami taip į -J08. maK^zlBU Pickės, kun ,

miestas pasauly, kur|k?s; kurie jas parduoda darbi- 
kas pralenkęs tuo žvilgsniu Pa-1 nlnk.ams, lab,a‘ ankstomis kai- 
ryžių: kada seniau tiktai Pary- i1!omls kad koperacija nevisuo-

pakenčiami, per užpakalines du- paskyrė iš savo tarpo specialę | 
ris patenka į spekuliantų ran-! komisiją, kuri ves agitacijos] Užlaiko

A. LUTVINAS
LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

darbą Pirmo Apskričio ribose. 
Apskrities Veik.Komitetas taip 
pat kviečia visas kuopas, 

į narius bei nares
tikrais agitatoriais naujų

J. Elmanas.
Visais agitacijos reika- 

rašykite Apskričio sekre- 
būtijtoriufi V. V. Vasiui, 3116 So. 

_ na-1 ilafstėd St., Chicago, 111.
tenka daugiau, kitam Irių gavime ir mūsų Draugijos j 

'organo “Laisvės” užrašinėji- 
[me. Kuopos privalo išsirinkti 
■tam tikras komisijas, kurios 
neatlaidžiai vestų kampaniją 
už ALDLD padidinimą!

Prakalbų Reikale
I Visos ALDLD Pirmo Apsk- 
iričio kuopos, kurios rengs pra-

languose išdėtos met Pr°porcionaliai skirsto pro- kuopų 
J • v ■ i i A. 1 r ft • V t 1 ZA tv-v A ZA VA ■ • 4 *

9ib karo ir dabar jisai yra ga- i 
Yna paplitęs po visą šalį. Nuo- I 
'galių kultas yra proteguojamas 
savų entuziastų, kaip ir kiti 
kultai, pav., naturopatų kultas, 
kiropraktikų, fizinių kulturis- 
tų, vegetarionų, etc. Nuogalių 
kultistų daugiausia randasi 
Berlyno apygardoj, nes netoli 
nuo kalbamo miesto yra jų kul
to sekėjų apgyventas vienas 
apie trijų mylių ilgio ežeras 
(Motzenersee), kur jie turi iš
tisas savo šėtrų kolonijas: 
noj vietoj galima rasti monar
ch i st us nuogalius, kitoj 1 
nacionalistus, trečioj socialistus į 
ir tt. Nuogalių kulto pama
tu nėra gašlumas ar ekspozicio- 
nalizmas (demonstravimas sa
vo kūno). Kaip tik priešingai: 

a jie kiek galint stengiasi mažinti 
lyties reikšmę. Jie mano, kad 
bendrai maišanties nuogiem vi
siem—vyram, moterim, seniam 
ir vaikam—gašlumas ir gėda 
kitas kito išnyks; kad nieko nė-, 
ra misteriško priešingos lyties | 
kūne; kad visi organai gamtos 
yra skirti atlikimui tam tikru; 
gamtinių užduočių. Kitaip sa
kant, jie mano, kad nuogumas, 
tai tikra minties higiena, ’kiek 
tai liečia lyties klausimus. Ki
tas jų tikslas, tai pakelti kūno 
išvaizdą estetikos žvilgsniu, pa
gražinti jo išvaizdą gimnastika, 
atatinkama dieta, maudynėm ir 

-kitokia kūno priežiūra. šia 
kryptim jie yra kūno estetikos 
garbintojai. Moterys nuogalės 

^okin kosmetikos priemonių 
(pudrų, dažų, etc.) savo veido 
ar rankų pagražinimui nevar
toja, vaikščioja gryna veido 

Axla. Didžiuma jų esą vegeta- 
T*ionai.

Dr. Robinsonas praleidęs die
ną tarp nuogalių, bet jokio gaš
lumo nei pats savy jautęs, nei 
pas pačius nuogalius patėmijęs. į 

'sukilimą įstatymas).
statymas yra vartojamas ang
lies kasyklų baronų ir jų agen
tų valstijos valdžios mašineri
jos atakuoti ir grūsti į kalėji
mus angliakasius, pasipriešinu
sius baronų valiai, kurio pa- 
gelba uždraudžiama susirinki
mai ir užgniaužiama žodžio 
laisvę.

Todėl šios konferencijos bus 
vyriausiu tikslu sumobilizuoti 
visas darbininkų spėkas judė-

dulktus ir prekes: vienam ap
skričiui i

i mažiau, daug žemiau normos; 
'kad visuomeninio maitinimo rei- 
; kalu yra daug trūkumu; ir tt., 
ir tt.

Suvažiavimas, turėdamas ome
ny svarbumą vaidmenio, kurį 
koperacija privalo suvaidinti 

i socialistinėj statyboj, paskelbė 
I griežtą kovą neigiamoms iki

PHILADELPHIA, PA.

šaltų gėi*i- 
Cream, taip 
gardžių už*

Jie labai augštai stato lytinę 
moralybę: atydžiai renkasi sa
vo kultui narius, o jeigu kuris 
įsiskverbia smalsumo delei, tokį 
patėmiję tuojaus pašalina. Ma
tant tokią daugybę nuogo svie
to, įvairaus amžiaus ir maišytos 
lyties, sako Dr. Robinsonas, su
sidaro reginys nevisai estetiš
kas (negražus). Kam gali būti 
malonu žiūrėti į suklypusiu-ąu- 
linkusiu nugarkauliu vyrą ar 
nudribusiu pilvu ar krūtim mo

Lutwin’s Hali yra 
p 1 a č iai Žinoma nę 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie- • 
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
žemių. Mūsų pa-

1 tarnavimas prielan
kus.

Įvairių 
mų, Ice 
pat ir 
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat
rą m s, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra- 

, žios maudynės 
(swimming pool).Visiems Svarbu!

Per visą vasarą įvyko dau
gybe piknikų Laurel Springs,] 
bet visi mes užmiršom sureng-, 
ti sėkmingą pikniką del Tarp-į 
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo. Daug žmonių dejuoja, 
kad Laurel Springs toli, tai ta

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST. ELIZABETH, N.
Telephone: Trinity 3-1045
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,šiol buvusioms koperacijoj ypa-; kalbas Agitacijos Mėnesio me- 
šioj kovoj kviečiama [tu, kalbėtoju gaus d. “ “

- -S • j-1 ®e*ką, Vilnies rečiauuorių. vjcįa jaį ilsisi iki kitų metu.
Jau dabar laikas kuopoms pa- yjsa 
~'~L'Ai prakalboms dienas,

Visu platumu turi būti į pasiimti svetaines, daryti skel-
• 1 • 1 • 1 • 1 v 1 •

I tybėms. !
aktyviai dalyvauti partinės
profesinės organizacijos, darbi- ,~
ninku; ir kaimo biednuomenės 'siskirti
masės.
išplėsta savikritika, aikštėn ir i bimus ir reikalauti 
savo laikui turi būt iškelta pa-' kalbėtojo.

. L. Pru-
Vilnies” redaktorių.

prakalboms dienas,

I stebimi koperacijoj trūkumai, 
j netinkami jos aparatui darbi- 
Ininkai—pakeisti tinkamais dar- 
ibininkais. Koperacija yra vi- 
Isuomenės organizacija ir dėlto

Ii pinigui del “eksaitmentų”. Ir Alsuomen^ privalo joje aktyviai į prakalbas, bet
'dalyvauti.
| Smarkiai plečiantis socialis
tiniam pramonės ir žemės 
ūkiui, koperacijos darbo dir- 

Įva kas kartą vis darosi plates
nė ir sudėtingesnė. Ir čia ma
žiausias nenuosakumas gimdo 
didelių nenormalumų ir nei
giamai atsiliepia į socialistinės 
statybos eiseną. Kuomet val
stybinėms dirbtuvėms ir fab- 

; minimum 
ir kietos prekių kainos, žemes 

ūkio produktai taipgi superka- 
• ma tvirtomis kainomis, o tuo 

pačiu laiku “liuosoj” rinkoj 
'toms prekėms ir produktams 
Įmokama dvigubos, trigubos 
kainos, čia, žinoma, pasireiš
kia didelis nenormalumas. Ko
voti su šiais ir panašiais ne
normalumais, pirmiausia, pri- 

10:30 valandą valo koperacija. Jos uždavi- 
Hall, 12 Eastįirys paimti visą 100 nuoš. pre

Wilkes-Barre, Pa. |kybos į savo rankas, stipriau bu,, Lini,rGw,i, L,x_

tai esą visos rinktinės gražuo- i 
lės, nes esant -tokiai aštriai j 
kompeticijai prostitucijos dir- 

ivoj, prasčiau atrodančiom nėra 
I progų turistus sužavėti.

Bedarbė esanti labai didelė 
visuose Europos miestuose. Jos 
požymiu; esą galima matyti vi
sur.

Tai va koksai, maž daug, Eu
ropos didmiesčiu; paveikslas: 
vietomis jisai linksmas, vieto- Tikarns nustatytos 
mis keistas, vietomis įdomus 
vietomis liūdnas.

SCRANTON, PA
Kietosios anglies angliaka

sių yra šaukiama Antiteroristi- 
nė Konferencija, sekamadienį, 
rugsėjo 28 d 
ryto, Union 
Market St., Wilkes-Barre, Pa. j kybos į savo rankas, stipriau 
Tarp daugelio kitų klausimų,'uždaryti savo krautuvių užpa- 
bus diskusuojamas žiaurusis kalines duris ir užkamšyti ki- 
Flynno Sedition Aktas (prieš' 

šitas į-
tus plyšius, kuriais prekės ei
na “liuoson” rinkon. Jos už
davinys tiesiai eiti* VKP(b)

jimui ir kovai prieš minimą 
žiaurųjį įstatymą (Sedition 
Law), ir tokiu būdu visos dar
bininkų organizacijos yra ra
ginamos išrinkti delegatus ir 
prisiųsti į šią konferenciją. 
Todėl, visi draugai, būtinai pa- 
sistengkite tai padaryti.

Olga Gold.
LL.D. Org.

Kadangi apskritis šiuo tarpu 
pinigų neturi, tai 
rengimo išlaidas 
pačios kuopos, 
kuopos, kurios

prakalbų 
pasidengia 

Tačiaus tos 
norėtų rengti 
neišgali pasi- 
tekreipiasi įdengti išlaidas, 

apskričio sekretorių.

Dovanos už Naujų Narių 
Gavimą

Šiemet ALDLD Pirmo Apsk
ričio Veikiantysis Komitetas 
nutarė dupti dovanas toms 
kuopoms bei nariams, kurie 
daugiausiai prirašys naujų na
rių. Dovanos skirstoma seka
mai :

Philadelphijos*> publika, 
kuri remia mūsų darbininkiš- 

• ką judėjimą, turi rengtis išva
žiavimai! 14-tą d. rugsėjo į 
Burl h oi me Parką. Parkas vi- 

Įsiems yra žinomas ir netoli va
žiuoti. šį išvažiavimą rengia 
T.D.A. 9-ta kuopa. Jei kas iš 
draugų ką nors paaukotų, te
gul atsilanko į sekantį susirin
kimą ir'praneša. Pasidarbuo- 
kim, kad mūsų išvažiavimas 
būtų materialiai gausiai pasek
mingas. Paremkim taip, kaip 
parėmėm “Laisvės” pikniką. 
Philadelphijos senesni veikėjai 
draugai ir mūsų biznieriai rė
mėjai visada neatsilieka nuo 
svarbesnių darbų—jie sykiu

1. Graži ALDLD vėliava. Ji i 
bus duota už prirašymą ne ‘ 
mažiau 30 naujų narių.

2. $10.00 pinigais bus duo
ta už prirašymą nemažiau 25 . 
narių.

3. $5.00 pinigais—už prira
šymą nema-žiau 15 narių.

4. $4.00 vertės knygomis— 
už prirašymą nemažiau 10 na
rių.

5. $2.50 vertės knygomis— 
už prirašymą nemažiau 5 na
rių.

Kaip matot, draugės ir 
draugai, kiekvienam aldiečiui, 
kuris pasidarbuos už naujų 
narių gavimą, yra proga ne tik 
įsigyti didelės pagarbos kuo
poj, apskrityj bei visoj pla
čioj Literatūros organizacijoj, 
bet taipgi proga gauti bile ku
rią iš viršuje paminėtų dova
nų.

Tenka pasakyti ir tai, kad 
kiekvienos kuopos darbuotė 
Agitacijos Mėnesio metu bus 
rekorduojama spaudoje. Todėl

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su įrašiniu automobiliu; dalinas j iria dalia: į

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti 
kaip surasti ęugęfįimus; kfiip Ifip 
statyti. Tas Askas mokinama 
dentp praktiškai, po prįeilūra
2. Elektra Ir MagnetlzniAs. Tai relkglll) 

šia prie dabartinių autdmobillę.
3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu loto* 

rju.
Pabaigę musų mokyklos kursą, turite pltof 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojame lato* 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietumi* 
kai ir angliškai. Kaina prieinama ViaMR** 

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIOUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. AtM* 
kito apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. DUO 10 ilči 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14th Street228 Second Avenue

GEORGE NOBILETTI

LIETUVIS GRASOMUS
IR BALZAMUOTO  JAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainų. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas - 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Painokos Yra Duodamos
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: BENsonhurst 6631

TELEFONAI: .
Bell _______ ;------------- Oregon 4186
Keystone--------------------- Main 1417

J. KAVALIAUSKAS

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidčjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš tams 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
X-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

DR. ZI NS 110EAST 16th ST. K t
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS} • A. M. iki 1 P. M. NedėlIoJ • A. M. Dd 4 P. M.
(Tarpe 4th Avė. ir Irvin# PI./.
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KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas

ose ragino gyventojus labiau su-

gyvuoja Sovietų

jsylius apsupo prie upes Irtišo 100 kazokų, t neužilg0 atpyška viena kupina

čių pranešimą, tai išrodė, kad

LAWRENCE, MASS.

Priešas pradėjo apsiausdinėti miestelį iš

į pikniką, kad užsakyti du mil
žiniški busai nepatenkina— 
pradėjo reikalauti daugiau bu- 
sų—publika nesutilpsta. Drg.

Ig. Čiulada.
ir pasiųsti. —Pinigai gauti 

j.” Adm.

'viena mašina atvažiavo net iš 
Bostono. Brooklyniečiai pra- 

ofi-

krašto iki krašto,

Čia turėtų būti pavyzdis del 
mūsų kitų. progresyvių, kurie 
dar vis neatsikrato nuo kuni
gijos, kaip tai 
arba krikšto.

ir 
au- 

Valerija Zulzai

’radarbiais, apsikalęs iškabo
mis “No Parking,” tai buvo 

i darbas atliktas—visi

deles publikos. Visi svečiai 
gyrė gražią vietą.

EASTON, PA.
L.D.S.A. 14-tos kuopos 

mas Įvyks antradienį, 
(Sept.), pas d. B. E 
1545 Lehigh St. Prasidės lygiai 7:30 
vai. 
mas 
kite 
m o 
“Ar

MONTELLO, MASS.
8-tą dieną rugsėjo būtinai turi 

įvykti A.L.D.L.D. 6-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas, nes yra svarbių 
klausimų, kuriuos reikės būtinai ap
svarstyti. 1 Taip pat tie nariai turi 
užsimokėti metinę mokestį, kurie nė
ra užsimokėję. Taipgi yra parėję 
naujos knygos. Todėl, visi nepamir
škite būti sekantį pirmadienį vakare 
Tautiškame Name.

GREAT NECK, N. Y.
T.D.A. 48-tos kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 8 rugsėjo, Z. Strau- 
kos svetainėje, 139 Steamboat R|’., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ateikit I 
ir nauju nariu atsiveskit.

Valdyba.
(212-213) I

susirinki- ' 
9 d. rugsėjo 
Senkevičienę,

vakare.—Draugės, šis susirinki- 
bus ytin svarbus, tad dalyvau- 
visos iki vienai. Po susirinki- 
turėsime diskusijas klausimu: 
komunistai priešingi visiems ka

rams?” Ne narės ir draugai vyrai 
yra širdingai kviečiami dalyvauti dis
kusijose.

Sekretorė B. E. S.

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20-tos kuopos susirinki

mas bus' ket^fge, 11 rugsėjo, Lie
tuvių svetainėj, 315 Clinton St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų. Atsiveskit 
ir naujų narių.

Sekr. P. Balčiūnas.

(Tąsa)
Privažiavus antrą gatvę, Černorai pasi

suko ir sustojo prie trečio namo nuo galo. 
Negarsiai pasibeldė į langą. Viduje kas 
tai pradėjo vaikščioti basomis kojomis, pri
ėjo prie lango, pažiūrėjo ir negarsiai pa
klausė :

—Kas ten?
Černorajus taip jau prikišo veidą prie 

lango stiklo ir taipgi negarsiai tarė:

Prokofijus,—-be nuovargio greitai lakstė po 
apygardą^organizavo būrius ir karštose sa
vo pi
si jungti apie Sovietų valdžią ir eiti kovon 
ant Kolčako visai darbo liaudžiai bangomis. 
Ir po visą apygardą, nuo 
skambėjo:

—Šalin Kolčaką! Lai 
valdžia 1

Pirmi susirėmimai su

IŠ LAISVES NAUDAI 
PIKNIKO PHILADELPHIJOJ

Pirmadienis, Rugs. 8, |930

HAARLEM

Telephone, South Boston 2805-R Į
J. L. Pasakantis, 0.0$

Optikas ,

LIETUVIS GRABORIUS

Pavyzdingas Varduvių 
Paminėjimas

Rugpjūčio 23 mūsų seni

Norintieji tinkamai prisitaikyti 
savo akims akinius, kreipkitės 
šiuo antrašu: . . , ...

447 Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

Rezidencija: 13 W. 3rd Street 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel.: So. Boston 0304-W

naite, kuri energingai susiri
kiavo dainorius ir harmonin
gai, gerai išlavintais balsais, 
sudainavo pustuzinį dainų, 
tarp kurių ir Dubinušką. Pu
blika nenorėjo jų paleisti. Vis 
gi Aido Choras išlaiko savo 
tradiciją. Po chorų prasidėjo 
kumštynės, ristynės ir vėl 
kumštynės. K u m š t i n ink as 
Smithy nugalėjo Gentleman 
George; Jonas Bagočius su 
Witney Strong ritosi ir išėjo 
lygiomis. Sunkiasvoris kumš
tininkas Reds Willos su T. J. 
Hill daugiausia '“šio” davė. 
Reds Willos per tris sykius nu
kirto “nakautu” Hill ir laimė
jo kumštynes. Publika kėlėsi 
ir sėdo ir rėkė iš tų galijotų 
šveistynių. Su tuom užsibai-

GYDUOLĖ, K 
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai'*; 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

Prie šio pikniko buvo reng
tasi gana anksti, kad jis pa
vyktų geriau už kitus atsibu
vusius. Viskas, kuo philadel- 
phiečiai rūpinosi, tai kad iš
vengus lietaus, su kuriuom vie
tos laikraščiai gązdino per vi
są naktį prieš pikniką. Vie
nok ant ryto oras pasirodė 
gražesnis, negu buvo tikėtasi. 
Visi pikniko darbininkai anks
ti iš ryto leidosi piknikan su 
visa provizija. ’ Besirengiant 
darbininkams prie savo de- 
partmentų darbo, tik štai, kaip 
orlaivis, atbirzgė apdekoruota 
iškabomis-plakatais ant 7 d. ĮKė programa. Publika buvoja- 
rugsėjo rengiamo pikniko bal- 
timoriečių mašina, tai buvo 
ženklas didelio pikniko. Tik

Budapeštas.- Valdžia siun
čia miestan keturius regi- 
mentus kariuomenės. Bijo 
komunistų demonstracijos.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

bai patenkinta, bet rengėjai 
nelabai, nes perilgai užsitęsė 
programa, kas pakenkė biz
niui. Vienok piknikas pavyko 

| mašina iš Scrantono, keletas i kaipo materialiai bei moraliai 
Nuo gelžkelio stoties ant;iš Brooklyno, N. Y., ir kitų ap-lvisais žvilgsniais. Kas metas 

x_i---------------mįestų; j daugiau žmonių remia mūsų
spaudą, ir tas fašistus varo Į 
pasiutimą. Nekuriose' vietose 
jie suardė piknikus, kurie bu
vo rengiami “Laisvės” naudai. 
S.L.A. uzurpatoriai-fašistai ne 
tiek gina tą “milioną,” kiel' 
jiems baisu prarasti mases; be 
masių ir milionas dol. ilgai ne
tarnaus. . . “Naujienos” pasi
laiko apmokamais apgarsini
mais, “Keleivis” Johno Bam
bos spyčiais blofina šiaudadū- 
šius ir šiaip bei taip pra
leidžia dienas. Kur jų tos 
masės? Neužilgo fašistų ir 
social-fašistų armonika iš- 
plerps ir atsidurs ant mėšlyno. 
Visi mūsų veikėjai turėtų dau
giau būti ant sargybos, o iš fa
šistų pasiliks tik skudurai... 
Visose kolonijose turėtų būt 
būtinai ‘surengtas vienas pik
nikas mūsų spaudos rėmimui. 
Philadelphia per tris metus 
surinko didelę auką spaudos 
rėmimui, tą turėtų padaryti ir 
visos kitos kolonijos.

Visos Philadelphijos organi
zacijos ačiuoja svečiams, ren
gėjams ir darbininkams už pa
rėmimą šio pikniko.

Rep.

nauja kolčakinė
—Atidaryk, Kuzma, tai aš—Černorajus.! kariuomene prasidėjo už savaitės laiko.Va- 
Už minutės buvo įvažiavę į kiemą. apsupo prie upoo Irtioo 102 kazokų,.
—Nu, prieteliau, imk greičiau kvietelius, j kurie per dykumas traukė ant Čumliako, iri
Kuzma įkišo ranką į kviečius, apačioje sunaikino juos. - 7' i

apčiupinėjo šautuvus ir patenkintai subum- sukilusių rajono ėjo kolčakiniai pėstinin-1 linkinių tolimesnių 
' kai su kulkasvaidžiais. Petruchinas pa-bėjo:—Ot, taip tai gerai. kai su kulkasvaidžiais. Petruchinas pa-

Už valandos prieš aušrą černorajus iš-įtraukė prieš juos visas savo spėkas ir, veng-
važiavo iš Kuzmos kiemo tuščiais vežimais, damas atviro mūšio, darė vieną po kitam neše’ kacĮ ties Laisvės 

gal užpuolimą ant kolčakiniu nakties laiku, ?u susirinko tiek žmonių vykti o , .t , v . , .. ' i n i Ir n i k n Irnrl iTzan Irvri du -mil-Miestelyje nesutiko nei vieno kareivio, p
būti priešdieninis miegas paguldė visus, laike jų apsinakvojimo, naikino mažesnius 
Tik išvažiuojant iš miestelio, kada Černora- jų būrius, kurie, buvo atplyšę nuo didžiųjų! 
jus atidarinėjo skripojančius vartus, iš pa- spėkų arba pasiųsti del tam tikrų tikslų; |oii_
šiūrės prie vartų kas tai iškišo apmiegotą atimdinėjo nuo. jų vežimus su reikmenimis a. Galkus visą laiką buvo su- 
veidą ir paklausė: ir ginklais ir visaip trukdė kolčakiniu pra- siraukęs, bet kaip išgirdo sve-

•—O tu dokumentus turi?
—Turiu, — atsakė Černorajus.
Tas galvą vėl įtraukė.

ant pirmojo vežimo, paragino arklius:
Nu, greičiau! — Ir laimingai nuvažiavo‘liai traukėsi linkui Čumliako, ant 
namų link.

silaužimą į sukilimo apimtą apygardą.
Miestelis Čumliakas buvo apdrūtintas ir po 9alkaus saulg 

Nastė, važiavusi darėsi tvirtesniu. Aplinkui kasė apkasus, įššoko ir visus nudžiugino. Ma- 
Itvėrė spygliuotas tvoras. Sukilėliai po va-V1S b_irzg®’ kai.p 

li:_: __ „„i. u i- !pešti pradėjo ' būriais eiti.
...... . . - . . L , Drg. Vaitkus tvarkė automobi-stengdamiesi vis daugiau ir_ daugiau pa-,|iu departmenta su savo bend.

• į kenkti priešui. Patsai Aleksejus netikėtai;
Temstant, sekančią dieną Aleksejus kolčakiniu kuopos (rotos 250

truchin su būriu iš 200 gerai ginkluotų vy- ’ ^ulie ?įno<le. t>uY° užklydę. A- puikiai
ru prisiartino prie miestelio Čumliako nuo'T?Ks^?? .SL! sav? JeS°mis užpuolė ant jos. automobilistai buvo sutvarky- 
dykumų pusės. Du verstai nuo miestelio, iKoJcahmainu^gando pametę šautuvus iri ti toliau nuo pikniko vietos 
npdidplmmo owinwio in hūvvą no begO. Kuriuos sukilėliai pasivijo, paSlda- kas suteikė daugiau vietosneaideliame gjiovyje apsistojo jo buiys po- žmonėms. Netrukus, po pietų,
ilsini. Greitai gule naktis. Miestelyje su-/e ba ga aę e e* .... didžiulis busas atpyškėjo, at-
žibėjo žalios lempos. Nuo bažnyčios bokš- ~Draugai mes ne patys pnes jus.... veždamas visa Bangos Chorą
to atsirito dešimts išmušimų. Mes prievarta mobilizuoti. . jiš Elizabeth, N. J., tai gražus

—Nu, draugai, laikas,—tarė Aleksejus. Paimtiems_kojcakiniams aiškino, uz ką i buvo būrelis, gusidedantis iš 40 
Būrys išėjo iš griovio ir retomis eilėmis; kovoja sukilėliai, įteikė jiems _ atsišauki- 

dingo nakties tamsoj! Lygiai vidunaktyje i mus, atspausdintus ant mašinėlės, į kolča- 
įvairiose miestelio dalyse pasigirdo sargy- kinius kareivius ir paleido juos.
binių balsai. Į Kolčakiniai artinosi vis arčiau ir Jrčiau.

—Sustok! Kas eina? jČumliako' miestelyje jau buvo girdėtis kul-
Naktinę tylą pertraukė viens po kitam Ikasvaidžių tratėjimas, ir gyventojai nusi

trenkę šūviai. Ant kiemo pas Kuzmą už- gandę pradėjo varyti gyvulius į dykumas, 
siliepsnojo šieno kūgis' ir apšvietė gatvę, kraustytis ir slėpti moteris ir vaikus. 
Pradėjo

Miestelis iškarto sujudo. Nemaloniai nas prie Čumliako. Naktį prieš trečią— 
staugė šunys, ir slėpėsi; bliovė karvės, bias- Vasylius, Jonas Korgopol ir Prokofijus 
kėši ir žvengė arkliai. Miestelyje ėjo tan-|pradėjo trauktis su savo būriais. Rytą, 
kus šautuvų tratėjimas, ir nuo šūvių su-1 kad paslėpus pasitraukimą ir davus tvar- 
kilėlių viens po kitam krito mieguisti bal-;kiai toliaus atsitraukti, Aleksejus su savo 
tagvardiečiai, bėganti lauk iš namų. Kurie Į būriu pradėjo pasiutusią ugnį prieš kolča- 
liko, tie skubino prie bažnyčios, nes ten jų kinius.
triūborius grajijo—“susirink!” Aleksejus Priešas pradėjo apsiausdinėti miestelį iš 
apsupo ir bažnyčią, nedaugelis baltųjų gy- abiejų pusių. Aleksejus povaliai pradėjo 
vais liko. _ 1 trauktis. Vakare sukilėliai visai pasitrau-

Rytą miestelyje Čumliak buvo paskelbta Į kė iš Čumliako.
Sovietų valdžia, jr tekanti nuo upės Irtišo Buvo aišku, kad sukilimas bus nuslopin- 
saulė aiškiai atsimušė ant raudonos vėlia- tas/ Atsilaikyti prieš reguliarę kariuome- 
vos,. iškeltos virš valsčiaus namo. įnę, kol dar kitur sukilimo liepsna nelieps-

Žinios apie Čumliako sukilimą, daug kar-moja, aišku, kad nebus galima. Reikėjo iš- 
tų padidinto_s ir pagražintos, pasklido į vi-.gelbėti sukilę žmonės. Svarbiausios spėkos 
sas. puses vėjo greitumu. Pirmi pasiunti-1 sukilėlių, po vadovyste Vasylio, Jobo Kor
iniai iš artimesnių miestelių pribuvo į Čum-Igopol ir Prokofijo, traukėsi vis giliau ir 

‘giliau į dykumas. Visą smūgį kolčakiniu 
dabar išlaikyti prisiėjo Aleksėjo būriui ir, 
kad paslėpus anuos. ir nukreipus atydą 
priešo, Aleksejus su savo būriu traukėsi 
kitu keliu—būtent ant Kostino miestelio 
kelio. Baltieji, būdami daug galingesni už 
sukilėlių būrį, apsiausdami jį iš trijų pu
sių, varė linkui upės lirtišo.

4.
Naktis, kaip pasakiškas paukštis, išsklei

dė ant dykumos tamsius sparnus. Vėjas 
judina sausus dar pereitų metų žolių stie
bus. Oras pripildytas kvapsnio nuo pra
dedančios žolės. Kur tai rėkauja paukš
čiai. Trys verstai atstumo nuo Černorajo 
ūkio pasislėpė prie kelio sukilėlių sargai. 
Valstiečių širdys nevietoj, jie negarsiai 
kalbasi apie žemės purenimo reikalus. Vie
nas pakėlė augščiau galvą ir tarė:—Drau
gai, aš girdžiu jau!

Atsisuko linkui kelio, įtempė klausos 
nervus ir kietai suspaudė šautuvus, įtempė 
regėjimo organus, kad įžiūrėjus tamsoje. 
Buvo tyla. Nieko ir nieko nesigirdėjo.

—Gal tu įsivaizdinai?—tarė antras.
Valstietis pridėjo ausį prie žemės ir il

gai tylėjęs tarė:
—Girdis arklių trypimas... Raitarija 

atjoja...
Pridėjo ausį prie žemės ir antras—pasi

klausė.
—Taip, iįikrai.
Abu atydžiai klausėsi daugiau. Iš tolo 

pasigirdo negarsus balsas.
(Daugiau bus)

ypatų. . Kiek vėliau, atvažia
vo trys busai iš Brooklyno su 
didžiuliu Aido Choru. Svietas 
pradėjo mirgėti, bet mašinos 
ir pėsti ėjo iki 6-tai vai. Pasi
rodo, publikos buvo du syk 
daugiau uŽ pereitus piknikus. 
Vieni spėja apie 4,000, kiti— 
apie 5,000 publikos. Laurel iiepsnojo šieno kūgis'ir apšvietė gatvę, kraustytis ir slėpti moteris ir vaikus. v,wv puvimo.

'a dėjo mušti į varpą. | Sukilėliai energingai kovojo per dvi die-1 Springs’nėra mačius tokios di-i
„ ____• a_____y. , i- , ti tt- • v. . i

Saulė spir- energiški Liaudies Choro dr 
gino ir troškino žmones; dar- Fai—Franas, . _
bininkai prie gėrimų nespėjo jsurengė pavyzdingą paminėji- 
duoti bonkutes lengvųjų gėri-uną vienų metų varduvių savo 
mų.

ibiai, liedami prakaitą, dirbo, i 
'kad užpildyti trūkumą darbi
ninkų. Biznis eina gerai. Pu
sė po penkių turi i 
programa. Drg. šliževičius,

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA- 

*3 TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NĄ, N U L IODI-l 
MO VALANDOM 
ŠAUKITĖS PAS>

Grafonol-Radiolos, Atwater-KeDtRadios.Victr ola Radiolos
GEORGE MASILIONIS

377 Broadway • South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVE
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO-
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

liaką vidudienyje. Pamatė būrį ginkluotų 
valstiečių ir raudoną vėliavą ant valsčiaus 
namo; ką gi dar ir klausti—viskas jau aiš
ku. Tiesiog pas Petruchiną.

—Drauge, duok įsakymą, kad ir pas mus 
įkūrus Sovietų valdžią;

Sukilimas plėtėsi vis plačiau ir plačiau. 
Per dvi dienas laiko ant 50 verstų aplinkui 
Čumliaką—visur buvo paskelbta Sovietų | 
valdžia ir ant buvusių valsčių valdybų na- ’ 
mų plevėsavo raudonos vėliavos. Prie Čum-1 
liako, sargų pareigas ėjo barzdoti ir gink
luoti vyrai, kaip kurie ginkluoti senais, 
prastais medžiojimo šautuvais ir savadar
biais durklais (pikomis), ir būtinai reikala
vo nuo pravažiuojančių dokumentus, ku
riuos didžiumoje atvejų negalėjo perskaity
ti del nemokėjimo skaityti. Per dienas ir 
naktis visur kalvėse kalė ir gaminosi durk
lus iš įvairių gelžgalių.

Čumlakas buvo* centras sukilimo. Visais 
keliais linkui jo skubino raiti pasiuntiniai. 
Skubino linkui jo ir šiaip taip ginkluoti bū
riai, o ir visai beginkliai vyrai. Atveždavo 
areštuotus milicionierius—kolčakinius, pir
mininkus ir narius valsčių valdybų ir ret- 

- karčiais didesnius komandantus.
Soviete ėjo karštas darbas. Petruchinas 

suprato, kad kolčakinė valdžia patrauks 
prieš sukilėlius naujas ir galingas kariuo- 

} menės dalis, ir panaudos visus būdus, kad 
phuslopinus sukilimą. Reikėjo plėsti sukili- 
"mas vis plačiau ir giliau, organizuoti gink
luoti būriai, gaminti ginklai. Artimiausi 
bendradarbiai ir pagelbininkai Aleksėjo— 
kalvis Vasylius, Jonas Korgopolas ir kalvis

Darbininkai sunkiai, sku- jaunutės dukrelės Almydutės.
Susirinkus būreliui draugių 

ir draugų bei leidžiant links
mutį laiką, nebuvo pamiršta i? 

prasidėt begalinės kančios esančių dar
bininkų klasės darbuotojų, pa- 

nusitvėręs kūjį, ir pumpsi į ge-. tekusių į reakcijos nagus, 
ležinį stulpą, kad net skied-! Iš svečių buvo sumanyta, 

jros tyška, budavojam “ringą.” ,kad pasirinkti aukų T. Darbi- 
;Publika laipsniškai lipa ant ninku Apsigynimui. Zulzai 
kalno ir tuoj apsupa ringą. Jo- tam pritarė. Draugas M. Pet

inas Sutkaitis užtriūbijo publi- riukevičius pasakė trumputę 
i kai, kad eitų į kalną, kaip be- 
! matant užmirgėjo tartum gė
lės. Philadelphijos Lyros Cho
ras sudainavo Internacionalą, 
atidarydamas programą ir dar 
keletą dainų. Lyros Choras 
nesusirinko visas, todėl dainos 
nelabai pavyko, kaip kad pir
miau. Prasidėjo prakalbos.
Perstatyta kalbėti Dr. Moriso- jčiuladienė, T. Tartonis, J. Vai
nas, kuris pradėjo kalbėti apie 
svarbius įvykius, kas liečia 
darbininkų kovą, balsas ma
žas, publika nenori klausytis; 
jis savotiškai prašė aukų, bet 
mažai surinkta. Po jo kalba 
d. Ginnet trumpai, bet ryškiai, 
o po jos kalbėjo d. R. Mizara 
irgi trumpai paliesdamas svar
bumus ir ragino, kad publika 
paaukotų būtiniems darbinin
kų kovos reikalams, tai pasi
darė antros aukos. Iš gerųjų 
kalbėtojų buvo d. Mizara. Au
kų surinkta tik suvirš $47.00. 
Po prakalbų tęsėsi programa. 
Bangos Choras iš Elizabeth 
pripildė ringą; jis puikiai su
dainavo keletą dainų. Iš Eli
zabeth Bangos Choro daug 
chorų galėtų imti pavyzdį. 
Choro kompozicija susidėjus iš 
jaunų ir kone tiek pat senes
nių su gerais balsais, ir visi 
draugingai sugyvena, kąit> vie
nos šeimynos nariai. Elizabe- 
thiečiai sakosi ne tik jie esą 
dideli patriotai “Laisvės,” bet 
jie uoliai remia komunistinį 
veikimą. Po Bangos Choro su
lindo į ringą Aido Choras iš 

IBrooklyno priešakyje su šali-

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IFU 
STIPRUS VALGYDAMI

VA ra O

i prakalbėlę, paliesdamas var
duvių dienos reikšmę; palietė 
ir politinių kalinių reikalą šel
pime. Paprašius draugės Vai- 
tekūnienės ir J. čiulados pa
rinkti aukų tarp svečių, aukojo 
po $1.00: F. Zulza, B. ęirlio- 
nis, Z. Dvareckas; po 50c: M. 
Petriukevičius, J. Čiulada, R.

tekūnas, J. Šleivis, J. šleivie- 
nė, A. Kaupinis, F. Dvarackas, 
A. Dvarackienė; po 25c: A. 
Deltuva, J. Sakalauskas, M. 
Bulota, V. Deltuvienė; viso 
aukų surinkta $9.00. Čia tu^ 
riu prisiminti šiek '.tiek apie 
draugų Zulzų bėgamąjį gyve
nimą. Tai yra pavyzdingi mū
sų būrelio nariai. Jie ėmė ci
vilį šliūbą; susilaukę dukrelės, 
ir vietoje mulkintojui (kuni
gui) mokėti už krikštą penki
nę ar daugiau, parengė minėji
mo varduvių dieną ir darbinin
kų klasės kovotojams paauko
jo sulyg išgalės.

Prie to dar turėjome pusėti
nai juokų iš svečių naujų su
manymų. Vieni ginčinos, kad 
vieton kunigo burtų: pavilgy- 
mo kaktos kūdikiui kokiomis 
sutromis, tai kodėl neišmaudy- 
ti maudynėj, kaip priklauso? 
Bet Albinas Kaupinis ir Birutė 
Dvarackiūtė tam buvo “prie
šingi” ir jie naują šposą iškirto 
visiem svečiam: Almydukę pa
sigavę paslėpė savo mašinoj ir 
pas paveikslų ėmėjė A. Lapin
ską nudūmė del atminties pa
veikslą nusiimti.

B®?v 7* c''' ^2’' ■
iv?: .

Varpas Bakery, 38-40 Siagg St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas Tel.. Stagg 593$^

MALONŪS RŪKYT I
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

269 Front St„ kaipo žymus politikoje, savo ri
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviš
kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznie
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais /’ardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad- 
resuokit: '

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
z67 DIVISION AVENUE. BROOKLYN, N. Y.
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Quentin 
Quentin,

Wash. 
Wash. 
Wash 
Wash. 
Wash 
Wash 
Wash 
Wash,

520
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520
520,

kelti 
kelis

1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930

1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930

1930
1930
1930
1930
1930
1930

Walla, 
Walla, 
Walla 
Walla, 
Walla 
Walla 
Walla 
Walla.

visam 
visam 
visam 
visam 
visam 
visam 
visam 
visam 
visam

1930
1930
1930

1911
1915
1916
1916
1922
1922
1926
1926
1926
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
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1929
1929
1927
1927
1928
1928
1928
1928
1928
1929
1929
1929
1930

Box 
Box 
Box 
Box 
Box 
Box 
Box

Wis 
Wis. 
Wis. 
Wis. 
Wis. 
Wis. 
Wis

1 m 
mėn 
mėn 
mėn 
mėn 
mėn 
mėn 
mėn

Nuteistas
metais

the 
war

John Perlich 
Ignacio Gonzalez
Tsuji Horiuchi
Carl Sklar
Caleb Erickson
Frank Spector 
Lawrence Emery 
Danny Roxas

3-42 
3-42 

3-42

Sulig 
taipgi 
me,

6 mėn.-«‘ 
> m ė n.-3 

mėn.-3 
mėn.-3 

1-20

amžiui 
amžiui 
amžiui 
amžiui 
amžiui 
amžiui 
amžiui 
amžiui 
amžiui 

25-40 m. 
25-40 m.
24- 40 m.
25- 40 m. 
25-40 m. 
25-40 m. 
25-40 m. 
25-40 m.

TAI TIE ŠVELNŪS

J. B. McNamara 
•u A. Schmidt 

vWarren Billings 
Hom Mooney
John J. Cornelison 
Claude Merritt 
Gus C. Madsen 
Geo. B. Pesce 
Frank Godlaski 
Eugene Barnet 
Ray Becker 
Bert Bland 
O. C. Bland 
John Lamb 
James Mclnerny 
Loren Roberts 
Britt Smith 
Alex Chdssman 
Leo Franklin 
Maurice Malkin 
Lawrence Allen 

f John M. Lynch 
*Frank Broot
Steve Mendola 
Sam Bonita 
Steve Jacobs 
Teddy Jackoski 
Pete Muselin 
Milan Resetar 
Tom Zima 
Harry Eisman

Siuonn pranešu visuomenei, 
jogei buvusis Restaurantas po 
numeriu 802 Washington St., 
Rugpjūčio (August) 4 d. likos 
perkraustytas po numeriu 763 
Washington St., New York,

ROJAUS VEIDO GROŽYBĖS 
LAŠAI ir naujai išrastas Mui
las tik už vieną dolerį! ši nuo
laida tik ant 30 dienų. Kurie 
pasiskubinsit, sučėdysit $1.25.

6-12
Pratęsta 1

5-10

Siųskit dolerį registruotam laiške ar
ba money orderį, šiuo antrašu:

BLUE ROSE LABORATORIES
69 Bond St., Dept. D 

Elizabeth, N. J.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedeliomis: 10-12 vai. ryte.

—Savininkai—
POVILAS SAMULĖNAS

All Out For The 16th International Day 
of Struggle of The Working Youth!

Kurių Jūs Pageidavote
Padirbti iš suderintų^ Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.

Kaina po 10c ir Daugiau

ist International—your place is 
here! ' 'The SoViet 'Union, the 
dictatorship of the proletariat, 
shows you by its tremendous 
success the road to liberation 
from the capitalist crisis and 
poverty.

On September 8, XVI Inter
national Youth Day, demons-

881 Massachusetts Ave 
(arti Central Square) 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter 3789

Box 520. 
Box 520. 
Box 520
Box 520.
Box 
Box 
Box 
Box 
Moundsville

the slogans of Liebknecht and 
Lenin! Join the ranks of the 
Young Communist International 
which alone is struggling for 
all your vital interests under 
the leadership of the Commun-

G, Milwaukee 
G, Milwaukee 
G, Milwaukee 
G, Milwaukee 
G, Milwaukee 
G, Milwaukee 
G, 'Milwaukee

Wm. Z. Foster
I. Amter 
Robert Minor 
Harry Raymond 
Ray Pelz 
Thomas Holmes 
A. Feinberg

^Leonard Doherty 
Claude Brohn 
John Besich 
Jack Garvine 

lįCuido Serio 
Fred Bassett 
Oscar Bobby 
Joseph Carl 
William Felix 
Leo Fisher
J. Hilty 
M. Kagan> 
Sonia Mason

kuopos S.Ju.A. Spring- 
I. Tik yva jo vardu 

vienas didžiau- 
melagių ir juo- 
čebatlaižis (se- 

“socialistas”). 
užsilikusi bač-

Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa.
reikalavimo, šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinėja- 

kaipo užsakymus (orderius).

Fordham St., City Island, N. Y. 
Fordham St., City Island, N. Y. 
E. 55th St., N. Y. C. (Hospital) 
Fordham St., City Island, N. Y.

(&balza>nuoj« ir laidoja nunaitualM *at 
viaoiių kapinių. Norintieji geriauaio *a» 
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdlMO 
valandoje fiaukltča paa mane. Pu m*1m 
galite Kauti lotus ant visokių kapinių Iroo- 
Kėrlauaioae vietose ir už žemą kainą.
/ 1023 Mt. Vernon Street

PHILADELPHIA, PA.

Tikrą naturališką veidui gražu
mą suteikia tik Rojaus Veido 
Grožybės Lasai su naujai išras

tu Muilu.

resa, Calif 
Calif.
Calif.
Calif.
Calif.

of the youth in all these 
struggles and their own youth 
strikes witness the new advance 
of the revolutionary movement.

YOUNG WORKERS!
In the factory, where you all 

are subjected to the same slave 
driving and exploitation regard
less of tho organization to 
which you may belong, set up 
the proletarian united front for 
a common struggle for your 
immediate demands! Young 

j workers in the Socialist and 
national organizations, break 
with your leaders who deliver 
you into the hands of capitalist 
exploitation, join the ranks of 
the young proletariat in the 
class struggle!

YOUNG WORKERS IN THE 
FACTORIES AND UNEM
PLOYED YOUTH! Struggle 
in the united front for work 
and bread against mass dismiss
als ! <

SOLDIERS! Establish cont
act with the revolutionary pro
letariat! Do not fire on your, 
struggling brothers, the Chinese 
and Indian workers and peas
ants, but struggle at their side!

YOUNG WORKERS! Pre
vent the transportation of mu-i 

arms to be used I 
workers 

of Socialism. ; and peasants in China, India
But under the blows of capi-1 and Indo-China! Use your 

talist exploitation, militarism, readiness for proletarian 
and fascism, milions of op- struggle and your spirit of sa-1 
pressed workers in all coutries crifice to follow the banner and ! 
have awakened and joined in 
the struggles. Big economic 
struggles and strikes, clashes 
and uprisings, the victorious 
events of the Red Army in Chi
na, the courageous participation

panašaus
niekas nuo jo nepra- 

atgal. Čia aišku, 
vaduojasi savo 

prasimanymais ir

San Quentin, Calif. 
San Quentin, Calif. 
Folsom Prison, Rep 
San 
San 
San 
San 
San'Quentin, Calif. 
Box 520, Sioux Falls, S. D 
Walla 
Walla 
Walla 
Walla 
Walla 
Walia 
Walla 
Walla 
8181 Jefferson Ave., 
Box 51, Comstock, N 
Box 51, Comstock, N 
818 Jefferson Ave., Moundsville, W.Virginia 
818 Jefferson Ave., Moundsville, W. Va. 
818 Jefferson Ave., Moundsville, W. Va. 
Box B1009, R.F.D., Bellefonte, Pa.
Eastern Penitentiary, Philadelphia, Pa. 
Ohio Penitentiary, Roseville, Ohio. 
Box 511, Columbus, Ohio.
Allegheny County Workhouse, Blawnox, Pa.
Allegheny County Workhouse, Blawnox, Pa.
Allegheny County Workhouse, Blawnox, Pa.
Home for Jewish Guardians, Hawthorne,

800 
800 
800 
800 
Media County Jail, Chester, Pa. 
Huntington Reformatory, Pa. 
Los Angeles County Jail, Los Angeles, 
Suffolk County Jail, Boston, Mass.
Lincoln County Jail, Los Angeles, Cal. 
Philadelphia Co. Jail, Holmesburg, Pa. 
Deer Island, Boston Harbor, 
Erie, Pa. 
Station 
Station 
Station 
Station 
Station 
Station 
Station
County Jail, 822 W. Kilboūrn Ave., Milwau 

kee, Wis.
Station F, Box G, Milwaukee, Wis.
Sąh Q'uentin, Cal.
Folsom Prison, Represa, Cal. 
Folsom Prison, Represa, Cal. 
San Quentin, Cal. 
San Quentin, Cal. 
San Quėhtin, Cal. , . 
San Quentin, Cal.

vartoti ir nąujas 
nariams, turintiems 

Jie neduoda

silikti jųjų globoj r Užtat, pir
miausia rūpinasi išplėšti nario 
mokesnį. Bet nariai prieš šį 
“patvarkymą” neturėtų nusi
lenkti. Jei narys laike sirgi
mo nebuvo suspenduotu, jam 
pašelpa turės būti išmokėta.

Fašistinis komitetas neskel
bia suspenduotų narių, nors 
suspenduotų narių, kurie jau 

‘'“’i savo duokles 
fašistiniam komitetui, yra ne
maža. - Išrodo, jog neskelbia 
dėlto, kad susirinkimo daly
viai nepasektų supsenduotų- 
jų narių pėdomis, kad nenu
stotų mokėję fašistams duok-

Draugai, kurie buvote susi
rinkime, tai matėte ir girdė
jote, kad jokių valizukių nei 
vieni, nei kiti jų neatėmė. Tik 
buvo pasakyta, kad paliktų 
knygas arba grįžtų ir baigtų 
susirinkimą. Tai matydami 

I Gegužio bernai ir jo pakalikai, 
ikad pabėgti su knygomis nė
ra galima, grįžo ir laikė susi
rinkimą.

Aš norėčiau paklausti visų 
blaivai mąstančių žmonių, 
kas tam žmogui darosi? Man 
atrodo, kad tas žmogus serga Į 
proto liga ir patarčiau pašauk
ti daktarą 158-tos kuopos kaš
tais ištyrimui proto.

Senoji valdyba jau padavė 
rezignaciją, tai patarčiau at
einančiam susirinkime 158 kp. 
išsirinkti naują valdybą, kuri 
pildys kuopos narių . valią 
taip, kaip konstitucija reika
lauja, o. kaip dabar kad įneši
mai neleidžiami. t .

Susirinkime Buvęs.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Kiek
VARDAS

VARDU

Mandelo

žyvatui Nepavyko Suskaldyti 
S.L.A. 143-čią Kuopą

Social-fašistas žyvatas užsi- 
• manė suskaldyti S;L.A. 143-čią 
kuopą ir išsiuntinėjo atvirlaiš
kius visiems nariams. Atviru
tėse pažymėjo, kad jis aiškins 
S.L.A. suskaldymą. Nors su
sirinkimas pripuolė laikyti tą 
dieną, bet nuo senai yra pa
darytas kuopos tarimas, jei 
pripuola šventė tą dieną, ne
laikyti mitingo. Tad kuopos 
valdyba ir nešaukė susirinki
mą. Nariai, gavę atvirlaiš
kius, del žingeidumo atėjo ke
li. Bet atėję nustebo, kuomet 
susirinkimas buvo šauktas ant 
7 vai. vakaro, o jau buvo pusė 
po septynių, ir tik vienas na
rys buvo svetainėj. Vietoj bū
ti- svetainėj, stovinėjo lauke. 
Apie 8-tą valandą atsibalado
ja ir žyvatas. Ir klausia: 
“Kur čia bus susirinkimas?” 
Rodos, drg. Kručas pastebi: 
“Pats Šaukei ir nežinai, kur 
bus?” žyvatas numykė, tarsi 
trijų dienų teliukas, ir nuėjo į- 
svetainę. Neilgai trukus, vy
ras grįžo atgal, nes svetainėj 
buvo pora žmonių ir tie, pa
matę žyvatą, išėjo.

Pasirodo, kad social-fašisto 
neklauso S.L.A. nariai, nes jie 
žino tokių žyvatų darbus. 
30-toj kuopoj būtų išvyti 

Icial-faŠistūkai ir fašistai, 
tik pasidarbuotų bent kiek 
žangieji darbininkai ir visi 
riai.

Apie metai laiko atgal, 
dos, narės Bartkienės mirė 
dikis, 5 ar 7 metų, kuris taipgi 
buvo S.L.A. nariu. Bet Zorc- 
kiui suklastavus narines duo
kles, pasirodė, kad už minėtą 
kūdikį nėra mokėta, kuomet 
už kitus vis*us buvo užmokėta. 
Nors ir liudininkė buvo, kuri 
tikrai matė, kada mokėjo, bet 
Zorckis ir žyvatas užsispyrė, 
kad negautų minėta moteris 
pomirtinės už savo kūdikį. Tas 
atsidūrė teisme, pas vietos tar
dytoją. žyvatas ir Zorckis 
melagingai liudijo ir visaip 
painiojo, kad tik Bartkienė ne
gautų pomirtinės už kūdikį. 
Tardytojas, išklausęs abiejų 
pusių argumentus, įsako žyva- 
tui ir Zorckiui, kad Bartkienei 
būtų išmokėta pomirtinė bėgy 
6 mėnesių laiko, žyvatas pa
sipriešinęs tam nuosprendžiui 
ir pradėjęs rėkauti visokias ne
sąmones. Tuomet tardytojas 
prašalinęs žyvatą laukan. Ir 
P. T. buvo priversta išmokėti 
pomirtinę.

Kuomet S.L.A. 36-tas Sei
mas' likosi suskaldytas Gegu
žio ir jo klikos, išmetant dau
gumą delegatų su policijos pat- 
gelba ir mušeikų, kur keletą 
sumušė ir :18 areštavo. Išgįr* 
dę nariai tokį aktą fašistinės 
p. t., pasipiktino ir jau nemoka 
duoklių ir laukia, kol susitvar
kys L.D.S. Tai geras dalykas. 
Bet jau dabar nereikėtų lauk
ti, o tuojaus susiorganizuoti į

The, Country!
For the 16th time the day 

is approaching on which the 
revolutionary young workers 
of all countries join together 
in . great demonstrations of 
sW/figgle against imperialist war 
and the shameful betrayal of 
dlhe II International.

Today—12 years after 
close of the 4-year robber 
—the capitalist world finds it
self again immersed in a far- 
reaching crisis. The wave of 
rationalization and the huge 
increase of unemployment bring 
with them renewed poverty and 
exploitation for the whole work
ing class and the youth. With 
the aid of the socialists,- the 
bosses are attempting to throw 
all the consequenses of the cri
sis onto the shoulders of the 
working class. Shockingly long 
hours and starvation wages, 
robbery of the last penny of 
the young unemployed—this is 
the way they are trying to es
cape the crisis. Increased de
privation of political rights and 
crowing fascist terror are the 
Ineans adopted to break down 
resistance of the working class.

The armaments and prepara
tions for war have reached gi-

Juos Išdirba

STANLEY PAUL

banner which ha;
in the struggle, the banner of 
the YOUNG Communist Inter
national :

For the defence of the Soviet 
Union!

Against the intervention of 
the imperialists and for the vic
tory of the Chinese Revolution!

Against war preparations and 
the imperialist war danger!

Against deprivation of politi
cal and economic rights, against 
exploitation and for the im
provement of the conditions of 
tho work inp; youth!

For proletarian defence and 
fraternization between the 
workers and soldiers!

For the victory of the world 
revolution!

Executive, Committee 
Of the

■ Young Communist 
International.

Gaminame visokios rūšies 
skaniausius valgius ir duodam 
geriausį ir mandagiausi pa
tarnavimą kaip aplinkiniams, 
taip ir iš toliau atvykusioms 
svečiams. Restaurantas atda
ras nuo 4-rių vai. iš ryto iki 
8:30 valandos vakare. Už- 
kviečiam visus!

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas Pastaruoju Laiku Savo Rap 
Dabar Jungtinėse Valstijose Yra Politinių Kalini

[kalinimo Vieta

abudu sekretoriai paduoda re-'mas paties komiteto. Mat. 
zignaciją iš savo vietų ir rei-1komitetas abejoja, ar žmogus 
kalauja užmokėti už jų tar- j atsiėmęs pašelpą,, benorės pa
nystę. Tada laikinas pirminin
kas A. Šimkus perstato susirin
kimui, kad visa valdyba rezig
nuoja, — ką manot daryti? 
Duotas įnešimas ir paremtas 
priimti rezignaciją. Jų rezig- 

trate in the streets' under the nacija priimta vienbalsiai. Ta- 
been tested da fašistai dumia per duris ir 

'nešasi visas 158-tos kuopos 
1 knygas. Nariai, matydami, jog 
[fašistinė valdyba jau bėga su'nustojo mokėti 
! kuopos knygomis, pora vyrų 
pastoja ir sako: “Kad rezig- 
n'avot, tai galit sau eiti, bet tos 
knygos turi likti kuopai ir mes 
baigsime susirinkimą.” Tada, 

i pamatė, kad Čia nebus gali
ma suardyti susirinkimą, ir A. 
Šimkus aiškiai ir griežtai pa
sakė, kad mes esame ne vai
kai, ir jei norit baikit susirin
kimą, o kad lie, niekas jūsų 
nelaiko ir nepaiso, bet knygų 
tai nebandykit, išnešti, nes tai 
yra 158-tos kuopos nuosavybė.

Bet čia tūlas Tvarkos Dabo
tojas aprašo visai nepamatuo
tai, būk komunistai nuo 158 
kp. sekretoriaus atėmė valizu- 
kę su knygomis. Bet būk 
pirmininko pagelbininkas ir 
komunistų sekretorius atėmė 
valizukę ir atidavė jos savinin-

Kaip Fašistą Klapčiukai Apra
šo S.L.A. 158-tos Kuopos 

Susirinkimą.
“Keleivio” No. 34 tūlas “Ai

nis” besąžiningai aprašo S.L. 
A. 158-tos kuopos susirinkimą, 
j vykusį 3-čią dieną rugpjūčio. 
Ainis besąžiniškai meluo
ja, šmeiždamas 158-tos kuopos 
narius, įtardamas, kad vyrai 
ir moterys šmeižė ir keikė S. 
L.A. P. Tarybą. Faktas yra, 
kad niekas p. tarybos nešmei- 
žė, o tik buvo nurodinėta, kaip 

lyra mėtomas S.L.A. narių su- 
: dėtas turtas, išduodant, ant 
'netikusių morgičių, kurie neša 
'nuostolius visai organizacijai. 
Kitas faktas, kad Ainis meluo- 
ja, kadangi jis visai tame su
virinkime nebuvo ir yra tik na
riu 27 
field, 
kitas žmogus, 
siu “Keleivio” 
dojo fašizmo 
nas bačkinis

štai jo dai 
kine daina :

“Yčą, pica,
Potrepiča!—dar b a č k utė 

reikia.”
šiandien keikia 

komunistus ir šmeižia S.L.A. 
narius, melagingai aprašyda
mas 158 kp. susirinkimą, ku
riame visai nebuvo ir negirdė
jo, ką kas sakė.

“Tvarkos Dabotojas” rašo 
“Tėvynės” No. 35-tame, kad 
komunistai būk kėlė dideliausį 
lermą, kad pirmininkas nega
lėjęs padaryti tvarkos ir pa
prašęs, kad pirmininko pagel
bininkas vestų tvarką, žino
ma, kad jis negalėjo vesti su
sirinkimą, nes buvo parašęs 
ant seimo delegatų melagingą 
skundą pildomajai tarybai.Ka
da buvo skundas ant jo para
šytas už rašinėjimą melagin
gų skundų, tai ir buvo jo pa
reikalauta, kad pasiaiškintų, 
kodėl rašo nepamatuotus skun
dus be kuopos tarimo? Tai na- 
bagžlis raudonavo, kaip kep
tas vėžys prieš susirinkimą ir 
susimaišė, nežinodamas, kaip 
sakyti, kad pasiteisinus; tada 
prašo pagelbininką, kad eitų 
susirinkimą laikyti, o pats dū
mė laukan burnodamasis. . . 
O kada delegatai buvo renka
mi, tai ir pats kandidatavo, į 
bet kad likosi neišrinktu, tai ir 
skundus reikia rašyti ir 
betvarkę del to net per 
susirinkimus.

Toliaus ir pirmininko 
gelbininkas pradėjo daryti to
kią pat suirutę, neleisdamas, 
duotus įnešimus balsuoti, sa
kydamas: “priimta jau.” Ta
da susirinkusieji reikalauja, 
kad įnešimai būtų leista bal
suoti. Tą matydamas,7 užda
ro susirinkimą, bet sąmoninge
sni nariai užprotestuoja ir rei
kalauja vesti, toliaus susirinki
mą. Tada susirinkimas duo
da įnešimą išrinkti tuolaikinį 
pirmininką ir baigti susirinki
mą. Tapo perstatytas ir iš
rinktas A. Šimkus. Tada pir
mininkas su pagel'bininkn ir

Be Melo nei Žingsnio
2 d. rugsėjo įvykusiame S.L. 

50-tos kuopos susirinkime 
niekina kuopos komitetas “paraporta- 

vo,” kad kas tai einąs per stu- 
bas ir kolektuojąs S.L.A. narių 

'mokesčius. “Persergėjo” na
rius, kad apsižiūrėtų, kam jie 
mokesčius mokasi.

šis komiteto “persergėji
mas,” žinoma, yra bereikalin- 

|gas, nes tie /nariai, kurie jau 
'nusitarė nebemokėti savo mo- 
I kesčių į senąjį, policinės jėgos 
i centrą, aiškiai žino, kam ir kur 
savo mokesčius ,mokasi. Jie 
savo narystės teisių nenustos, 
ir fašistinės kuopos valdyba 
gali jais nesirūpinti.

Fašistinė kuopos valdyba 
nieko nemoka paaiškinti, ne- 
pridedant melo. Ji nupasako
jo, jog “kas tai” iš “ko tai” iš- 
kolektavęs S.L.A. narines duo
kles. Bet tas, kuris duokles 
mokėjęs, susipratęs, jog mo- 

[kėjęs ne vietoj, ir tada atsi
ėmęs mokesčius atgal.

S.L.A. 50 kp. narių grupės 
komitetas, kuris yra išrinktas 
turėti reikalus su naująja Pild. 
Taryba, panašaus atsitikimo 
neturėjo 
še mokesčių 
jog fašistai 
“mandriais” 
melais.

Jie moka 
taisykles 
gauti pašelpą 
pašelpos čekio patol, pakol na 
rys neužsimoka duoklių už pa-!kuopą ir sumokėti užsilikusias 
skiausįjį mėnesį. Stebėtina,;duokles ir laukti, kol galutinai 
kad ši taisyklė nebuvo primin
ta niekuomet pirmiau; ji yra 
nauja; ją ir fin. sekretorius 
vadina “nauju patvarkymu.” 
Bet iš kur tas “naujas patvar
kymas” išdygo? Tai ne kon
stitucinis patvarkymas, ne sei
mo nutarimas, ir ne praneši
mas iš centro (nes susirinkimo 
programoj “skaitymas žinių- 
nuo Pildomosios Tarybos” to- 
kis patvarkymas nebuvo skai
tytas). čia, aišku, patvark#-

Young Workers in the City'and ; gantic dimensions. We are be
ing threatened with the danger 
of new imperialist wars which 
the capitalist robbers are ' set
ting ablaze everywhere in their 
search for new sources of prof
it and for the domination of 
the colonial and semi-colonial 
countries.

The heroic revolution of the 
Chinese workers and peasants, 
the mighty struggle of libera
tion of the oppressed peoples 
in India and Indo-China are 
bound to be put down with 
blood and steel by the armed 
troops of MacDonald and the 
other greedy imperialists. More 
and more tightly is the ring 
being drawn by the world im
perialists around the first work
ers’ state, the Soviet Union, 
where the working class, free 
from the yoke of capitalism is 
going ahead at a stormy pace to nitions and 
build up a new world, the world against the rebelling

susitvarkys L.D.S. centras ir 
gaus čarterį. (Manau, kol pa
sieks spaudą, tai bus ir čarte- 
ris); Susiorganizavus, vesti 
organizacinį darbą, didinant 
kuopos skaičių. Aišku, kad 
su tokiais žyvatais sugyventi 
teisingi vdai’bininkai negali, ir 
mokėti duokles tai S.L.A. p. t., 
kuri su policijos pagelba trem
pia narių teises, kad save pa
laikius ant narių sprando.

S. L. A. Narys.



DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Vardas

No. Telephones Stagg 4408
Miestas

416

BROOKLYN LABOR LYCEUM

dirbimo bei 
Sovietus, čia 
tuos “doku- 
policijos ex-

Nudažom žilus 
biniuojame ilgam 
sekamu adresu:

4 d. rugsėjo buvo konferen
cija, sušaukta Sovietų Draugų

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

$5.50 IKI $10.00
plaukus ir sugar- 
laikui. Kreipkitės

Metropolitan Avenue
<Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Už tą patarpininkavimą 
Tommaney gavo $1,200.

Buvęs miesto maršalas Ja-

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

užmokčjęs Healy’ui $2,000,no- 
irėdamas išnaujo gaut maršalo 
vietą, iš kurios buvo atstaty
tas.

578 GRAND STREET 
Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y.

šjmet turime geriausios ir vėliau
sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyti 
o mes patarnausime kuogeriausia. *

KAINOS NUO

REIKALAVIMAI
REIKALINGI lietuviai būti . nariais 

ir užimti darbą lietuvių gasolino 
stotyse. Kaucija reikalinga. Atsi- 
šaukit sekamu adresu: Capitol Auto 
Service Stations Corp., 45 Branford 
Place, Room 227, Newark, N. J.

(212-214)

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
• (PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spindulių Diagnoza
Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais

tik susitarus.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

A.L.D.L.D. 24-tos kuopos susirinki
mas bus pirmadienį, 8 rugsėjo, Ger
vės svetainėj, 85 Hudson Ave. Pra
džia! 8-tą vai. vakare. Visi nariai 
ateikit laiku, yra svarbiu reikalu.

■" M. B.
(212-213)

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

Patarnauju visiem be skir
tumo. ' 
tumo nedaro. ------ ------- —
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikrle kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
D

ATSIŠAUKITE!
Jonas Burutis, Kauno rėdybos, Ra

seinių apskričio, Namakščių parapi
jos (kaimo nežinau), mirė July 27, 
1930. Jonas Burutis man sake, kad 

, ir švo- 
Priklauso gauti

mo. Jis yra užrašęs vienai moterei.

telephone, Greenpoint 2320J. GARŠVA

Nufotografuoja ir 
uumaliavoja viso- 
k i u s paveiksiu* 
Įvairiomis » p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS> 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės į i u o 

adresu r

JONAS STOKES
173 Bridge St,, C. Brooklyn, N. Y,

_ • _ •• z»z» -n Jim m itfov. uunas auruus mail sorganizacijos, 66 E. 4th St., turjs brolj Pittsburgh, Pa., 
Manhattan Lyceum svetainėj, • gėrį Chicago, m.
New Yorke. Delegatų dayva- pomirtinės, kas liko nuo palaįdoji- 
VO 162 nuo 125-kių įvairių or- įnešiau lokale sumanymą, kad

Puslapis Šeštai

VIETOS ŽINIOS
Kaip “Socialistai” Naudoja Tarptautinio Jaunimo

1 Dienos DemonstracijosŠnipus-Provokatorius
Nok ie gaivalai pas “socialis

tus” randa vietą ir pagarbą, 
matysime iš šnipo-provokato-

pirmadienį, yra
Diena, 

Komunistų Lyga 
visą eilę demonstraci-

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
KEISTUMAI “AUDROS 
AZIJOJ”

REIKALINGA mergini; prie išdidbi- 
mo avies žarnų—tik patyrusios lai 

atsišaukia. Kava dykai. Gera užmo
kestis. Atsišaukite: Casing- Com
pany, 137 Franklin St., Brooklyn, 
N. Y.

(213-214)

PAJIEŠKOJIMAI

šiandien, 
Tarptautinio Jaunimo

-k . - ------  .ir Jaunųjų
riaus Irvingo Weisso istorijos, laikys Ir llVid rl n 1 x r» %* n n <-l n i VA L n . . I •
ir žydų “socialistų” Forward e 
ir kapitalistų Times’e.

Fašistinė šalies Piliečių Fe
deracija buvo liepos mėnesio 
pradžioje atsiuntus jį į Ame
rikos Komunistų Partiją. At
ėjęs jis sakėsi esąs bedarbis; 
tarnavęs šalies armijoj, kaip

kuris dabar sandarbininkauja I nįų mitingų atvirame ore. Bus

“Audra Azijoj” yra naujau
sias sovietinis judamasis pa
veikslas, šią savaitę rodomas 
Cameo teatre, 42nd St., ties 
Broadway, New Yorke. Labai 
yra įdomūs vaizdai iš buriatų- 
mongolų pirmykščio, nuo civi
lizacijos atsilikusio gyvenimo. 
Viena scena yra nutraukta nuo 
religinio “padūkimo” buddis- 
tų kunigų ir vienuolių, apvaik-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA pigiai Kolster 7 tubes 

visas elektrikinis radio su cabinet.
Kreipkitės po No. 1.113 Lafayette 
Ave., pirmos lubos po dešinei, Brook
lyn, N. Y. (211-213)

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos.
Geistina, kad su pirmu laišku ir 

savo paveikslą prisiųstų, kurį ant pa
reikalavimo sugrąžinsiu.

T. B. Sweikausky, 
Box L 69, Orient, Ill.

(212-213)

Telephone, Stagg 1818LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

/ SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

65-02 Grand Ave., Maspeth, L, I.
Tel.: Juniper 6776

PROGA FOTOGRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 

di ja Mahanoy City, Pa. Studija ge- ; 
rai įtaisyta, su gera dienos šviesa. 
Pardavimo priežastis—'noriu atsilsė
ti. Kainą pranešiu ant užklausimo. 
Noriu greitai parduoti, todel^ par
duosiu už labai žemą kainą. Žingei- 
daujanti tuo bizniu, kreipkitės be 
atidėliojimo sekančiu adresu:

MAHANOY CITY STUDIO

apvaikščiojama ši proletarinio 
jaunimo šventė, i
ma jaunuoliai darbininkai ko
von prieš bedarbę ir už socia
lūs apdraudos įstatymą, 
demonstracijos įvyks:
St. ir Lenox Ave., 7 p. m., Bat-L* j buddistų vienuolyną. Tiktai 

Ipo ilgų sujudimų tarp dvasiš- 
įkių ir kitų religininkų, po viso
kių perkalbinėjimų, galų gale, 
buvo leista pagaminti judžius 

{įšėlusių jų religinių apeigų.

mobilizuoja- ggįojangjų savo šventę su keis-
čiausiomis, laukinėmis ceremo-
nijomis. Jų galva visai neno-

..~i°.s|rejo leisti sovietiniams juda- ___ ____  ___  ______
I ■ Oi m • •_ Imųjų paveikslų traukėjams JCl- 205 E. Centre St., Mahanoy City, Pa. |

|tery Park, 6:30 p. m., Adams] 
žvalgybos skyriaus narys; betijr Myrtle Ave., Brooklyn, 5:30] 

p. m., 138th St. and Southern1 
Boulevard, 5:30 p. m.

Penktadienį, rugsėjo 12 d., 
8 vai. vakare, Jaunųjų Komu
nistų Lyga turės demonstracinį 
mitingą Central Opera House 
svetainėje, 67th St. ir 
Ave., New Yorke.

jam buvus permaža alga ir ki-1 
tos perblogos sąlygos, ir todėl 
jis apleidęs armiją. Jis tuo- 
įaus siūlėsi Partijai padaryti 
kokią tai klastą ir padėti 
fšmugeliuoti į raštinę Piliečių 
Federacijos sekretoriaus Eas- 
ley’o ir jos vice-prezidento 
Mato Wollo.

Komunistų Partijos viršinin
kams tas gaivalas tuojaus pa
sirodė nužiūrėtinas ir jie pra
dėjo tėmyti jo darbus ir žings
nius. Tuo būdu jis ir tapo iš
mestas iš Partijos liepos 24 d. 
Ir nuo tada pradėjo atvirai 
bendradarbiauti “socialist!-1 
niam” Forwardui, šmeiždamas 
komunistus ir J 
baltuosius prieš negrus, 
mis gi dienomis jis jau atliekai 
savo “išpažintį” Times’e apie; 
tai, kaip jis prisidėjęs prie fal- 
šyvų dokumentų 
paskleidimo prieš 
eina kalba apie 
mentus,” kuriuos 
komisionierius Whalenas pa
skelbė kapitalistiniuose laik
raščiuose,—būk Sovietų val
džia per savo prekybos orga- c0^ Qash tvirtina, kad jis pats 
mzaciją Amtorgą, New Yorke, 
duoda pinigus Komunistų Par
tijai, streikams, kairiosioms 
unijoms, demonstracijoms ir

Nauji Valdininky 
Grafto Įrodymai

204-30

3rd KARŲ VETERANAI 
PRIEŠ AŠTUONIOLIK
TĄ AMENDMENTĄ

Jungtinių Valstijų apskrities 
prokuroras Tuttle sako turįs 

jtokį naują įrodymą apie ky
šius bei graftą tarp demokra- 

kurstydamas Tammany Hali valdinin- 
’... .°"lkų New Yorke. Demokratų 

| politikierius Th. E. Tomma- 
jney buvo tarpininkas Ewaldui, 
| kuris per miesto valdžios ko- 
misionierių Healy nusipirko už 
dešimts ar daugiau tūkstančių 
dolerių vietą magistrato-teisė- 
jo.

Baltimorėj įvyko Karų 
i Veteranų konvencija, ku- 
jrioj priimta rezoliucija, rei
kalaujanti atšaukti aštuo
niolikta amendmenta, tai į U * L/
yra pasisakė prieš blaivybę. 
Jie pareiškė, kad šis įsta
tymas darąs iš visų hipokri- 
tus.

DIDŽIAUSIA UETUViy APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligai. 
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

Jokių šalčių nebijo, Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmušamo Sienai 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS

151

6102 Grand Avenų® 
(Kumpai Clermont At«rm«) 
MASPETH, L. U N. Y. 
Telephone, Juniper 97SS

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. 1

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Street or Avenua

, State
A

NOTARY PUBLIC

Tolumas del manęs skir- M 
edaro. Mano ofisas at-

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

DR. H. MENDLOWITZ

Tel., 0783 Stagg

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn 

Tel. Greennoint 9-7831
(lermusui Studija liroohlync. Ateikit Persitikrinti

REAL ESTATE: Namai. Žemė
PARSIDUODA FARMA

Galit pigiai pirkti gražią farmą, 
105 akrai žemės, 75 akrai dirbamos, 
30 ganyklos ir krūmų. Žemė gera, 
viskas auga. 7 kambarių stuba, van
duo stuboj ir prie bamės. Visi bu- 
dipkai geri. Yra 2 arkliai, 11 gal
vijų, daug paukščiu. Visa reikalin
ga mašinerija apdirbimui žemės. Vis
kas parsiduoda tik už $4,800, įnešti 
reikia tik $2,000, likusieji ant 5 ar 
6 procento. Pardavimo priežastis—■ 
noriu važiuoti į seną tėvynę. Pasi- 
naudokit proga.

FRANK BARTASZIUS
R. F. D. 4, Ulster, Pa.

(211-214)

Tas šnipą s-provokatorius 
Weiss dabar Times’e pasakoja, 
būk minimus dokumentus pa
dirbę oatys Amerikos komuni
stai; šiuos falšyvus dokumen- 
tus jie padėję taip, kad galė
tų prieiti ir pasiimti šnipai 
tuometinio policijos komisio- 
nieriaus Whaleno. Komunistų 
tikslas buvęs prigauti valdžią. 
Kada valdininkai paskelbs tą
sias klastas buržuaziniuose lai
kraščiuose, kaipo “tikrus do
kumentus,” tuomet komunistai 
turės skanaus juoko. Nes leng
va bus parodyti, jog dokumen
tai yra New Yorke ant vietos 
suklastuoti, bet ne iš Sovietų 
Saiungos atsiųsti.

Ka Weiss pliauškia apie pa
čių komunistu padirbijna tų 
klastingu popierių, tai irgi, ži
noma. yra purvinas melas.

Kiek pirmiaus caristas, ex- 
oficierius Bernadskis 'panašią 
pasaka nurietė kapitalistiniuo
se laikraščiuose, kuomet pasi- 

ganizaciįų : 40 delegatų buvo1 tų pinigų neišmokėtų per 4 mėnesius, 
nuo uniiii 17 nuo šanu komi- ko1 neatsišauks giminės. Giminės nuo unijų, 1/ nuo šapų Komi malonSs atsišaukti tuojau šiuo adre- 
,tetų, 32 nuo įvairių pašelpimų SU: T. B. Sweikausky, Box L. 69,

(212-214)

rodė, kad Whalenas. Easley, 
Woll, Amerikos Darbo Fede
racijos vice-prezidentas ir tū
li senatoriai išsiplikino sau 
dantis, tvirtindami, būk tai esą 
tikri “sovietiniai dokumentai.” 

Ęuržuaziios pilioriai, kaip 
matome, dabar stengiasi iš
bristi iš klampynės su pagelba 
savo samdytų agentu Bernads- 
kiv ir XVeissu. kuriais taioo pat 
naudojasi ir “socialistinė” 
spauda.

Didėja Mitingai Prieš 
"Nemokamą” Darbo Biurą

Penktadienio rytą į Down 
Town Bedarbių Tarybos mitin
gą prieš “nemokamąjį” mies
tinį darbo biurą susirinko virš 
1,000 bedarbių. Policija bu
vo pradėjus jieškot priekabių 
ir norėjo pakrikdyt mitingą, 
bet bedarbiai laikėsi taip kie
tai, kad “tvarkdariai
nepešė, ir mitingas pilnai 
vyko.

nieko
pa-

Areštuoti už Lapelius
Du jaunuoliai komunistai 

New Yorke tano areštuoti už 
skleidimą gatvėse lapelių, šau
kiančių darbininkus dalyvauti 
demonstracijose ir mitinguose
Tarptautinio Jaunimo Dienos.

Alkoholio Šinkuotoias - 
Miesto Daktaras Kvotėjas

Nors desėtkas dienu atgal E. 
II. Nidish. miestinis Brooklyno 
daktaras kvotėjas-antrininkas, 
teisme buvo pripažintas kaltu 
ir užsimokėjo $25 pabaudos už 
receptus degtinei pirkti ir ger
ti, tačiaus dabar iis vėl yra su
grąžintas į valdiško daktaro 
kvotėjo vietą su puikia alga.

Iš Sovietų Sąjungos 
Draugų Konferencijos

nuo unijų, 17 nuo šapų komi- ".’’"'S'.
(tetų, 32 nuo įvairių pašelpinių s 
organizacijų, 4 nuo Bedarbių i Orient, Ill.
Tarybų, 15 nuo darbininkiš-1 
kų kliubų, 8 nuo buvusių kar
eivių sąjungos, 2 nuo mokyk
lų ir 2 nuo komunistinės spau
dos.

Konferencijos artimiausiu 
tikslu buvo prisirengimas prie 
masinio protesto 14 d. rugsė
jo (Sept.), kuris įvyks Bronx 
Coliseum, 2-rą vai. po pietų. 
Taipgi buvo priimtos rezoliu
cijos, kurios aiškiai parodo tik
slus Fish ės komisijos “tyrinėji
mui” komunistų veikimo ir So
vietų Amtorgo, kaip rengimosi 
į karą prieš Sovietus ir sukriu- 
šinimui revoliucinio darbinin
kų judėjimo Jungtinėse Valsti
jose.

Konferencijos delegatai, ku
rie kalbėjo labai pasiryžusiai, 
ragino J. V. darbininkus ginti 
Sovietų Sąjungą, ištikus karui, 
kaipo savo pačių reikalus ir 
kaipo proletarinės revoliucijos 
avangardą, ir reikalauti besą
lyginio pripažinimo Sovietų 
Sąjungos iš Jungtinių Valstijų 
pusės. z
Darbininkai visi privalėtų da

lyvauti protesto demonstraci
jos mitinge, 14 d. rugsėjo, 
Brome Coliseum’e.

B. K. Delegatas.

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
int visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūs, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

J. ir O. VAIGINIS
214 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

1f.

J

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas 

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

2220 Avenue J Brooklyn, N. Y.
Tel.: Midwood 6261

J. LeVANDA
/ •’

(Levandauskas)

GRABORIUS
» (Undertaker)
107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
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